A bejelentőlap kitöltésével kapcsolatos megjegyzések
ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉS
Kérjük, hogy a nyomtatványokat írógéppel kitöltve vagy kinyomtatva küldje meg a Hivatal
részére !
Fontos, hogy az űrlap összes rovatát kitöltse, amennyiben egy adott helyen ez nem szükséges,
kérjük, azt is jelölje!
BORÍTÓLAP
Kérjük, adja meg a növényfaj latin vevét és a fajta ideiglenes megjelölését!
Az alábbi megjegyzések a bejelentőlapon szereplő számozás szerinti pontokra vonatkoznak:
1. PONT
Jogi személy képviseletére kizárólag az a természetes személy kaphat meghatalmazást, akinek
törvényes joga, hogy a jogi személy nevében eljárjon, és akinek aláírása a jogi személyre nézve
kötelező érvényű.
2. PONT
Amennyiben az eljáró képviselő kinevezése kötelezően előírt (az Európai Unió területén állandó
lakcímmel, székhellyel vagy telephellyel nem rendelkező bejelentők esetén) az eljáró képviselő
nem lehet a bejelentő alkalmazottja.
Eljáró képviselő abban az esetben is kinevezhető, ha az nem kötelezően előírt.
A kinevezett személy ilyen esetben alkalmazott is lehet.
A kinevezéshez felhasználható a Hivatal által biztosított formanyomtatvány („Az eljáró képviselő
meghatalmazása”).
Felhívjuk a figyelmet, hogy az űrlapot csak megfelelően felhatalmazott személy írhatja alá.
5. PONT
A fajtanévre vonatkozó javaslatot NEM SZÜKSÉGES a bejelentéssel egy időben megtenni, de
mindenképpen ajánlatos a bejelentést követően a lehető legrövidebb határidőn belül benyújtani.
Ehhez minden esetben az erre szolgáló „Javaslat a fajtanév megnevezésére” formanyomtatványt
kell használni.
A megjelölés feltüntetése nem elegendő kizárólag a bejelentőlapon.
A fajtanévre tett javaslatot a DUS vizsgálat végeredményének a Hivatalhoz való beérkezése előtt
KELL benyújtani a HIvatalhoz.
A fentiek ellenére is KÖTELEZŐ azonban a bejelentéssel egy időben megadni a fajta ideiglenes
megjelölését (a nemesítői jelzését).
6. PONT
Ha a nemesítő alkalmazott, akkor a közösségi fajtaoltalomra való jogosultságot az alkalmazotti
jogviszonyra vonatkozó nemzeti jog alapján kell meghatározni.
Az utalásban szereplő vonatkozó bizonyító iratokat vagy eredeti példány, vagy a kibocsátó
hatóság által hitelesített másolat formájában csatolni kell.
7. PONT
Kérjük, töltsön ki minden oszlopot (amennyiben szükséges)
Az „Állam” megjelölést az alábbi kódok alkalmazásával kell megadni:
EU tagállamok:
AT = Ausztria, BE = Belgium, CY = Ciprus, CZ = Cseh Köztársaság, DK = Dánia,
EE = Észtország, FI = Finnország, FR = Franciaország, DE = Németország, GR = Görögország,
HU = Magyarország, IE= Írország, IT = Olaszország, LV = Lettország, LT = Litvánia,
LU = Luxembourg, MT = Málta, NL = Hollandia, PL = Lengyelország, PT = Portugália,
SK = Szlovákia, SI = Szlovénia, ES = Spanyolország, SE = Svédország, UK = Egyesült
Királyság.
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Nem EU-tag UPOV tagállamok:
AR = Argentína, AU = Ausztrália, BY = Belarusz, BO = Bolívia, BR = Brazília, BG = Bulgária,
CA = Kanada, CL = Chile, CN = Kína, CO = Kolumbia, HR = Horvátország, EC = Ecuador,
IL = Izrael, JP = Japán, KE = Kenya, KG = Kirgisztán, MX = Mexikó, NZ = Új-Zéland,
NI = Nicaragua, NO = Norvégia, PA = Panama, PY = Paraguay, KR = Koreai Köztársaság,
MD = Moldovai Köztársaság, RO = Románia, RU = Orosz Föderáció, ZA = Dél-Afrika,
CH = Svájc, TT = Trinidad és Tobago, TN = Tunézia, UA = Ukrajna, US = Amerikai Egyesült
Államok, UY = Uruguay.
A „Dátum” megjelölést NAP/HÓNAP/ÉV formában kell megadni, pl. 02.03.95 = 1995.
március 2.
Kérjük az adott bejelentés dátumát adja meg, ne a fajtaoltalom, állami elismerés vagy szabadalom
megadásának dátumát!
„Hatóság”: a hatóság megjelöléséhez az alábbi rövidítést is használhatja, pl.:
CPOV = Comité de la Protection des Obtentions Végétales / FR
BSA = Bundessortenamt/DE
PVRO = Plant Variety Rights Office / UK
RvhK = Raad voor het Kwekersrecht / NL stb.
Az "Állapot” oszlopban kérjük használja az alábbi rövidítéseket:
A–
B–
C–
D–

folyamatban lévő bejelentés
elutasított bejelentés
visszavont bejelentés
a nemesítő fajtaoltalmi joggal vagy szabadalommal rendelkezik; vagy a
fajta államilag elismert (hivatalos fajtajegyzékre vett).

8. PONT
Az elsőbbségi igényt a bejelentő, illetve jogelődje által az EU vagy az UPOV valamelyik
tagállamában benyújtott legkorábbi fajtaoltalmi bejelentésre alapozva kell benyújtani.
Az elsőbbségi igény kizárólag abban az esetben érvényesíthető, ha az említett legkorábbi
bejelentés a jelen bejelentést megelőző 12 hónapon belül került benyújtásra, és ha a jelen
bejelentés időpontjában is fennáll.
A korábbi bejelentésnél a felelős hatóság által hitelesített bejelentőlap másolatának a jelen
bejelentés napját követő 3 hónapon belül kell beérkeznie a Hivatalhoz.
9. PONT
Kérjük, hogy mind a három (9a, 9b és 9c) kérdés esetén jelölje meg az „igen” vagy „nem”
rovatot.
Amennyiben a 9c kérdés nem megválaszolható, kérjük jelezze!
Az “igen” válasz esetén, kérjük adja meg a pontos dátumot és az országot!
Az évszám megjelölése, pl. “1999”, önmagában nem elegendő.
Közösségi növényfajta oltalomban (CPVR) kizárólag új fajta részesülhet.
A fajta nem tekinthető újnak, ha azt a nemesítő, vagy a nemesítő hozzájárulásával bárki más
eladta, vagy más módon átengedte:
¾ az Európai Unió területén belül a bejelentés napját megelőző egy évnél korábban;
¾ az Európai Unió területén kívül, a bejelentés napját megelőző négy (4) évnél, illetve faés szőlőfajták esetén hat (6) évnél korábban.
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A bejelentőtől elvárható, hogy az ésszerűség határain belül minden szükséges intézkedést
megtegyen annak érdekében, hogy az eladásra vagy átengedésre a megengedett időnél korábban
ne kerüljön sor.
A fajta növényanyagának átadási formái közül a következők nem sértik az újdonság
bejegyzésének feltételeit:
•

Hivatalos szerv részére, törvényben előírt vizsgálati célra, illetve más személy részére
valamilyen jogviszony alapján történő átengedés kizárólag előállítás, újbóli előállítás,
szaporítás, kezelés, vagy tárolás céljából, feltéve, hogy a nemesítő fenntartja magának az
átengedés kizárólagos jogát, és további átengedés nem történik.

•

A kísérleti célból, vagy más fajták nemesítése, felfedezése vagy kifejlesztése céljából
termesztett növényekből előállított, és továbbszaporításra fel nem használt növényanyag
átengedése, kivéve, ha az ilyen átengedés során hivatkoznak a fajtára;

•

Annak köszönhetően, vagy annak következtében történő átengedés, hogy a nemesítő a
fajtát hivatalos vagy hivatalosan elismert kiállításon bemutatta.

10. PONT
Az állami elismeréshez, illetve EU Tagállamban benyújtott nemzeti fajtaoltalomhoz elvégzett
vagy folyamatban lévő technikai vizsgálat eredményét a Hivatal figyelembe veheti.
13. PONT – BEJELENTÉSI DÍJ
A 650 EURO összegű bejelentési díjat a Hivatal bankszámlájára kell átutalni.
A befizetést a bejelentés benyújtásának napján vagy azt megelőzően kell elvégezni.
A befizetés részleteit a mellékelt nyomtatványon („Fizetési részletek”) minden fajtára külön kell
megadni.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a Hivatal nem adja ki a bejelentés végleges dátumát addig, amíg a
befizetés meg nem érkezik a Hivatal bankszámlájára, vagy esetleges hiányos információ miatt a
befizetőt a Hivatal nem azonosította.
További következmény lehet, hogy a bejelentést a Hivatal nem teszi közzé közlönyében.
14. PONT – NYOMTATVÁNY/IRAT ELLENŐRZŐ LISTA
Kérjük a megfelelő rovatok bejelölésével adja meg, hogy milyen iratokat csatolt.
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