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1995. évi XXXIII. törvény  

a találmányok szabadalmi oltalmáról 

– kivonatos közlés – 

ÖTÖDIK RÉSZ 

A NÖVÉNYFAJTÁK OLTALMA 

XIII. Fejezet 

A növényfajta és a növényfajta-oltalom 

Általános szabályok 

105. § E törvény alkalmazásában: 

a) növényfajta: az a legkisebb besorolású önálló növényrendszertani egységen belüli 

növénycsoportosítás, amely csoportosítás - függetlenül attól, hogy kielégíti-e az oltalmazhatósági 

feltételeket - 

1. adott genotípusból vagy genotípusok kombinációjából kifejeződött jellemzők által 

meghatározható, 

2. bármely más növénycsoportosítástól legalább egy ilyen kifejeződött jellemző tekintetében 

megkülönböztethető, és 

3. jellemzőit megőrző szaporításra alkalmas egységet alkot; 

b) szaporítóanyag: a teljes növény termesztésére vagy más módon való előállítására alkalmas 

egész növény, mag vagy más növényrész. 

A növényfajta-oltalom tárgya 

106. § (1) Növényfajta-oltalomban részesülhet a növényfajta, ha megkülönböztethető, 

egynemű, állandó és új. 

(2) Növényfajta-oltalom tárgyát képezheti minden növényrendszertani nemzetséghez és fajhoz 

tartozó fajta, beleértve a nemzetségek vagy fajok közötti hibrideket is. 

(3) Megkülönböztethető a növényfajta, ha adott genotípusból vagy genotípusok 

kombinációjából kifejeződött jellemzőiben határozottan eltér bármely más, az elsőbbség napján 

közismert fajtától. Valamely növényfajta - a bejelentése napjától - közismert különösen akkor, ha 

a) már növényfajta-oltalom tárgya volt vagy növényfajta-oltalomra vonatkozó hivatalos 

nyilvántartásba vették; 

b) arra vonatkozóan növényfajta-oltalom megadása vagy állami elismerés céljából bejelentést 

nyújtottak be, feltéve, hogy a bejelentés a növényfajta-oltalom megadását vagy a fajtának a 

hivatalos nyilvántartásba történő bejegyzését eredményezi. 

(4) Egynemű a növényfajta, ha egyedei - azoknak a változásoknak a figyelembevételével, 

amelyeknek a bekövetkezésére a szaporítás sajátosságai alapján számítani lehet - a 

megkülönböztethetőség vizsgálatánál alapul vett, illetve a fajtaleírásnál alkalmazott egyéb 

kifejeződött jellemzőikben azonosak. 

(5) Állandó a növényfajta, ha egyedeinek a megkülönböztethetőség vizsgálatánál figyelembe 
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vett, illetve a fajtaleírásnál alkalmazott egyéb kifejeződött jellemzői ismételt szaporítás után, 

vagy meghatározott szaporítási ciklus esetén minden ilyen ciklus végén változatlanok maradnak. 

(6) Új a növényfajta, ha a nemesítő [108. § (1) bek.], vagy jogutódja, vagy bárki más az ő 

hozzájárulásával hasznosítás céljából a növényfajta szaporítóanyagát vagy terményét nem adta el 

vagy azzal más módon nem rendelkezett 

a) belföldön az elsőbbségi napot megelőző egy évnél korábban, 

b) külföldön szőlő és fa esetében az elsőbbségi napot megelőző hat évnél, más növény esetében 

négy évnél korábban. 

A növényfajta-oltalomhoz való jog 

107. § (1) A növényfajtára oltalmat kell adni, ha 

a) a növényfajta kielégíti a törvény 106. §-ában meghatározott követelményeket; 

b) a növényfajtát a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő fajtanévvel látták el; 

és 

c) a növényfajta bejelentése megfelel az e törvényben megszabott feltételeknek. 

(2) A növényfajtát azonosításra alkalmas fajtanévvel kell megjelölni. Nem alkalmas 

azonosításra különösen az a fajtanév, 

a) amely azonos vagy rokon növényfajhoz tartozó már meglévő növényfajta neve, vagy azzal 

összetéveszthető; 

b) amelynek használata más korábban szerzett jogát sértené; 

c) amely a növényfajta jellemzőinek, értékének, azonosságának, illetve a nemesítő 

azonosságának tekintetében megtévesztésre alkalmas vagy összetévesztéshez vezethet; 

d) amely kizárólag számjegyekből áll, kivéve, ha ez az elterjedt gyakorlat a fajták 

megjelölésére; 

e) amelynek használata a közrendbe vagy a közerkölcsbe ütközne. 

A növényfajta nemesítője és a növényfajta-oltalom jogosultja 

108. § (1) A növényfajta nemesítője az, aki a növényfajtát nemesítette, vagy felfedezte és 

kifejlesztette. 

(2) A növényfajta-oltalom a nemesítőt vagy jogutódját illeti meg. 

(3) E törvény alapján növényfajta-oltalmat szerezhet a bejelentő, ha 

a) magyar állampolgár, illetve, ha lakóhelye vagy székhelye belföldön van; 

b) az új növényfajták oltalmára létesült Nemzetközi Egyezmény (a továbbiakban: UPOV-

egyezmény) hatálya alá tartozó állam vagy nemzetközi szervezet tagállamának állampolgára, 

illetve, ha lakóhelye vagy székhelye ilyen állam területén van. 

(4) Növényfajta-oltalmat - a (3) bekezdésben meghatározott eseteken kívül - más nemzetközi 

szerződés, illetve viszonosság alapján is lehet szerezni. A viszonosság kérdésében a Szellemi 

Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének állásfoglalása az irányadó. 

(5) A nemesítő személyhez fűződő jogaira, a növényfajta-oltalmi igényre, valamint a szolgálati 

és az alkalmazotti növényfajtára és annak díjazására egyebekben a 7. § (2)-(7) bekezdéseiben és a 

8. § (2)-(4) bekezdéseiben, valamint a 9-17. §-okban foglalt rendelkezéseket kell megfelelően 

alkalmazni. 
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A növényfajta-oltalom tartalma 

109. § (1) A növényfajta-oltalom alapján a növényfajta-oltalom jogosultjának (a továbbiakban: 

jogosult) kizárólagos joga van a növényfajta hasznosítására. 

(2) A kizárólagos hasznosítási jog alapján a jogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye 

nélkül az oltalom alatt álló növényfajta szaporítóanyagát 

a) előállítja vagy újból előállítja (többszörözi), 

b) szaporítás céljából előkészíti, 

c) forgalomba hozatalra ajánlja, 

d) forgalomba hozza, 

e) az országból kiviszi, 

f) az országba behozza, 

g) az a)-f) pontokban említett bármelyik cselekmény céljából raktáron tartja. 

(3) A (2) bekezdés rendelkezéseit alkalmazni kell az oltalom alatt álló fajta szaporítóanyagának 

jogosulatlan felhasználásából származó terményre, illetve az ilyen terményből közvetlenül, a 

termény jogosulatlan felhasználásával előállított termékre is, ha a jogosultnak nem volt megfelelő 

lehetősége arra, hogy az említett szaporítóanyaggal, illetve terménnyel kapcsolatban jogait 

gyakorolja. 

(4) A (2) és a (3) bekezdés rendelkezéseit alkalmazni kell az olyan fajtákra is, amelyek 

a) lényegében az oltalom alatt álló fajtából származnak, ha az oltalom alatt álló fajta 

önmagában nem lényegében származtatott fajta; 

b) a 106. § (3) bekezdése értelmében nem térnek el határozottan az oltalom alatt álló fajtától; 

c) előállítása az oltalom alatt álló fajta ismételt felhasználását igényli. 

(5) A (4) bekezdés a) pontjának alkalmazásában egy fajtát akkor kell egy másik fajtából - a 

kiindulási fajtából - lényegében származtatottnak tekinteni, ha 

a) túlnyomórészt a kiindulási fajtából vagy olyan fajtából származik, amely maga is 

túlnyomórészt a kiindulási fajtából származott, miközben megőrzi a kiindulási fajta 

genotípusából vagy genotípusainak kombinációjából eredő lényeges jellemzők kifejeződését; 

b) a 106. § (3) bekezdése értelmében határozottan eltér az oltalom alatt álló fajtától; és 

c) eltekintve a származtatási cselekményből adódó különbségektől, a kiindulási fajta 

genotípusából vagy genotípusainak kombinációjából eredő lényeges jellemzők kifejeződésében 

megfelel a kiindulási fajtának. 

(6) A kizárólagos hasznosítási jog nem terjed ki 

a) a magánhasználat céljából végzett, illetve a gazdasági tevékenység körén kívül eső 

cselekményekre; 

b) a növényfajtával kapcsolatos kísérleti célú cselekményekre; 

c) olyan cselekményekre, amelyeket további fajták nemesítése céljából végeznek, továbbá - azt 

az esetet kivéve, ha a (4) bekezdés alkalmazásának van helye - az ilyen további fajtákra 

vonatkozó, a (2) és (3) bekezdésekben említett cselekményekre. 

(7)-(8) 

A növényfajta-oltalomból eredő díjigény 

109/A. § (1) A mezőgazdasági termelő - a hibridek és szintetikus fajták kivételével - a jogosult 

engedélye nélkül saját gazdaságában szaporítás céljából hasznosíthatja a betakarításból származó 

olyan terményt, amelyhez a (2) bekezdésben meghatározott növényfajokhoz tartozó, növényfajta-

oltalom alatt álló növényfajta vetőmagjának vagy vetőgumójának (a továbbiakban együtt: 
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vetőmag) saját gazdaságában való elvetésével jutott hozzá. E hasznosításra tekintettel - a (4) 

bekezdésben meghatározott kivétellel - a jogosultat méltányos összegű díjazás illeti meg. 

(2) Az (1) bekezdést a következő mezőgazdasági növényfajokra kell alkalmazni: 

a) takarmánynövények: 

1. csicseriborsó (Cicer arietinum L.); 

2. sárga csillagfürt (Lupinus luteus L.); 

3. lucerna (Medicago sativa L.); 

4. takarmányborsó [Pisum sativum L. (partim)]; 

5. alexandriai here (Trifolium alexandrinum L.); 

6. perzsa here (Trifolium resupinatum L.); 

7. lóbab (Vicia faba); 

8. lednek (Vicia sativa L.); 

b) gabonafélék: 

1. zab (Avena sativa); 

2. árpa (Hordeum vulgare L.); 

3. rizs (Oryza sativa L.); 

4. madárköles (Phalaris canariensis L.); 

5. rozs (Secale cereale L.); 

6. tritikálé (X Triticosecale Wittm.); 

7. búza (Triticium aestivum L. emend. Fiori et Paol.); 

8. durumbúza (Triticum durum Desf.); 

9. tönkölybúza (Triticum spelta L.); 

c) burgonyafélék: 

1. burgonya (Solanum tuberosum); 

d) olaj- és rostnövények: 

1. olajrepce [Brassica napus L. (partim)]; 

2. réparepce [Brassica rapa L. (partim)]; 

3. lenmag, kivéve rostlen (Linum usitatissimum). 

(3) E törvény alkalmazásában 

a) saját gazdaság: minden olyan gazdaság vagy birtokrész, amelyet a mezőgazdasági termelő 

ténylegesen növénytermesztésre használ, függetlenül attól, hogy az saját tulajdonában áll-e vagy 

azt más jogcímen használja; 

b) mezőgazdasági termelő: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség 

nélküli szervezet, aki vagy amely szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozik. 

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott díjfizetési kötelezettség nem terheli azt a mezőgazdasági 

termelőt, aki szántóföldi növénytermesztéssel 20 hektárnál, illetve burgonya esetében 1 hektárnál 

kisebb területen foglalkozik. 

(5) Az e szakasz és a 109/B. § alapján fennálló jogokat a jogosultak önállóan vagy szervezetük 

útján gyakorolhatják. A jogosultak szervezete kizárólag azon tagjai, valamint azoknak az egyéb 

jogosultaknak a nevében járhat el, akik erre írásbeli meghatalmazást adtak a szervezetnek. Ha a 

jogosult valamely szervezet részére írásbeli meghatalmazást adott, a díjigény érvényesítése 

érdekében önállóan nem járhat el. A 109/C. § és a 114/C. § szerinti igények érvényesítése során a 

jogosultak szervezete által ellátható perbeli képviseletre a Pp. V. fejezetének szabályait kell 

alkalmazni. 

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott díjfizetési kötelezettség azon a napon keletkezik, 

amelyen a mezőgazdasági termelő a szántóföldön ténylegesen szaporítási célra fordítja a 

betakarított terményt. 
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(7) A díj mértékére és megfizetésére a jogosult és a mezőgazdasági termelő megállapodása az 

irányadó. A megállapodást a jogosultak - a termelői szervezetek tagjainak vonatkozásában - a 

mezőgazdasági termelők szervezeteivel is megköthetik. 

(8) A (7) bekezdés szerinti megállapodás hiányában 

a) a díj alapja a jogosult által az adott növényfajta szaporítására ajánlott vetési mennyiségnek a 

mezőgazdasági termelő által - a 109/B. § (3) bekezdésének c) pontja alapján - megadott 

területnagyságra vetített mennyisége, mértéke pedig az érintett növényfajta legalacsonyabb 

szaporítási fokú fémzárolt vetőmagjának árába beépített, erre a mennyiségre vetített licencdíj 

mértékének 50%-a; 

b) az eset körülményeihez képest ésszerű tartamú fizetési határidőt és a fizetés módját a 

jogosultnak a mezőgazdasági termelőhöz - közvetlenül vagy a mezőgazdasági termelőknek a 

címzettet képviselő szervezetén keresztül - intézett írásbeli felhívása határozza meg, a díjnak az 

a) pontban meghatározott mértékéről a jogosult e felhívásban tájékoztatja a mezőgazdasági 

termelőt. 

(9) A jogosult kezdeményezésére az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett 

minisztérium hivatalos lapjában évente, az adott növényfajta vetési időszakát megelőzően 

közzéteszi a növényfajtára vonatkozóan a (8) bekezdés a) pontja szerinti ajánlott vetési 

mennyiséget és a tömegegységre vetített licencdíj-mértéket. A (7) bekezdésben foglalt eset 

kivételével a közzététel elmaradása kizárja a díjigény állami szerv útján való érvényesítését. 

109/B. § (1) Ha az igényelt adatok szerepelnek a nyilvántartásában, a növénytermesztési 

hatóság a 109/A. § (1) bekezdése szerinti díjigény érvényesítése céljából - kérelemre, a költségek 

megtérítése ellenében, a jogosultság igazolása esetén - a következő adatokat bocsátja a 109/A. § 

(2) bekezdésében meghatározott növényfajokhoz tartozó, oltalom alatt álló növényfajta 

jogosultjának rendelkezésére: 

a) a vetőmag-előállítással foglalkozó - a 109/A. § (4) bekezdésében meghatározott 

mezőgazdasági termelők körébe nem tartozó - mezőgazdasági termelőknél ellenőrzött, a 109/A. § 

(2) bekezdésében meghatározott növényfajokhoz tartozó, a jogosult javára oltalom alatt álló 

növényfajták neve, szaporítási foka és a szaporított mennyiség, valamint az érintett 

mezőgazdasági termelők neve és gazdaságuk címe; 

b) a vetőmag-feldolgozók által feldolgozott, a 109/A. § (2) bekezdésében meghatározott 

növényfajokhoz tartozó, a jogosult javára oltalom alatt álló növényfajták neve és a feldolgozott 

nyers vetőmag mennyisége. 

(2) Ha az igényelt adatok szerepelnek a nyilvántartásában, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési 

támogatási szerv a 109/A. § (1) bekezdése szerinti díjigény érvényesítése céljából - kérelemre, a 

költségek megtérítése ellenében, a jogosultság igazolása esetén - a következő adatokat bocsátja a 

109/A. § (2) bekezdésében meghatározott növényfajokhoz tartozó, oltalom alatt álló növényfajta 

jogosultjának rendelkezésére: 

a) a 109/A. § (2) bekezdésében meghatározott növényfajok termesztését bejelentő - a 109/A. § 

(4) bekezdésében meghatározott mezőgazdasági termelők körébe nem tartozó - mezőgazdasági 

termelők neve és gazdaságuk címe; 

b) az a) pontban meghatározott mezőgazdasági termelő által használt termőterület nagysága, 

annak megjelölésével, hogy a teljes termőterületen belül az egyes növényfajokat milyen 

nagyságú területen hasznosítja. 

(3) A 109/A. § (1) bekezdése szerinti díjigény érvényesítése céljából az a mezőgazdasági 

termelő, akiről az (1) bekezdés szerinti vagy egyéb adatok alapján valószínűsíthető, hogy a 

109/A. § (1) bekezdése szerinti hasznosítást végzett, a jogosult részére - annak kérésére - a 

következő adatokat köteles a jogosult által meghatározott ésszerű határidőn belül rendelkezésre 
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bocsátani: 

a) a 109/A. § (2) bekezdésében meghatározott növényfajokhoz tartozó, a jogosult javára 

oltalom alatt álló növényfajták neve, amelyek betakarított terményét a saját gazdaságában 

szaporítás céljából hasznosította; 

b) az a) pont szerinti növényfajták esetében az adott gazdasági évben vásárolt és hasznosított 

fémzárolt vetőmag mennyisége, fémzárszáma és annak megjelölése, hogy azt milyen nagyságú 

területen vetette el; 

c) annak megjelölése, hogy az a) pont szerinti növényfajták betakarított terményét milyen 

nagyságú területen vetette el; 

d) az a) pont szerinti növényfajták betakarított terményének a 109/A. § (1) bekezdése szerinti 

hasznosítás céljára való feldolgozását végző személy vagy személyek neve és címe. 

(4) A 109/A. § (1) bekezdése szerinti díjigény érvényesítése céljából a vetőmag-feldolgozó - a 

jogosult írásbeli kérésére - köteles tájékoztatást adni a jogosult javára oltalom alatt álló, a 109/A. 

§ (2) bekezdésében meghatározott valamely növényfajhoz tartozó növényfajta betakarított 

terményének az általa vetés céljára feldolgozott mennyiségéről, illetve azon személyek nevéről és 

címéről (székhelyéről), akik részére ezt a feldolgozási tevékenységet teljesítette. 

(5) A (3) és a (4) bekezdésben meghatározott adatok rendelkezésre bocsátása az adott 

gazdasági évre, valamint az azt megelőző három gazdasági év közül azon egy vagy több évre 

nézve kérhető, amelyekre az adatokat a mezőgazdasági termelő korábban nem bocsátotta a 

jogosult rendelkezésére. A (3) bekezdés értelmében adatszolgáltatásra kötelezett mezőgazdasági 

termelő a vásárolt és hasznosított fémzárolt vetőmagnak a (3) bekezdés b) pontjában foglaltak 

szerinti mennyiségére vonatkozó adatszolgáltatását okiratokkal is alá kell, hogy támassza.  

(6) A jogosult a (3) és a (4) bekezdés szerinti megkeresésében köteles megadni a nevét és a 

címét, valamint a javára oltalom alatt álló növényfajták megnevezését. A (3) bekezdés szerinti 

megkeresésben utalnia kell arra is, hogy milyen adatok alapján feltételezte azt, hogy a 

mezőgazdasági termelő a 109/A. § (1) bekezdése szerinti hasznosítást végzett. A mezőgazdasági 

termelő, illetve a feldolgozó kérésére a jogosultságot igazolni kell. 

(7) A (3) és a (4) bekezdés szerinti megkeresést a jogosult a mezőgazdasági termelőkhöz vagy 

a vetőmag-feldolgozókhoz - erre irányuló megállapodás esetén - azok szervezetein keresztül is 

intézheti. 

109/C. § (1) A jogosult a 109/B. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási 

kötelezettség teljesítésének teljes vagy részleges - ismételt felszólítás ellenére történő - 

elmulasztása, illetve valótlan adatok szolgáltatása esetén követelheti a 109/B. § (3) és (4) 

bekezdésében meghatározott adatok közlését, illetve az adatok helyesbítését. 

(2) Ha a szolgáltatott adatok valódisága vitatott, a bizonyítás a mezőgazdasági termelőt terheli.  

A növényfajta-oltalomból eredő kizárólagos hasznosítási jog kimerülése 

110. § (1) A növényfajta-oltalomból eredő kizárólagos hasznosítási jog nem terjed ki az 

oltalom alatt álló fajtának vagy a 109. § (4) bekezdésében meghatározott fajtának a jogosult által 

vagy az ő kifejezett hozzájárulásával az Európai Gazdasági Térségben forgalomba hozott 

anyagával, illetve az abból származó egyéb anyaggal kapcsolatos további cselekményekre. 

(2) Az (1) bekezdésben említett további cselekményekre is kiterjed a kizárólagos hasznosítási 

jog, ha azok a növényfajta további szaporításával járnak együtt, vagy a növényfajta szaporítását 

lehetővé tevő anyag olyan országba történő kivitelét eredményezik, amely nem részesíti 

oltalomban annak a növénynemzetségnek vagy fajnak a fajtáit, amelyhez az (1) bekezdésben 

említett fajta tartozik, kivéve, ha az országból kivitt anyag végső fogyasztási célokat szolgál.  
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(3) Az (1) és a (2) bekezdés alkalmazásában anyag: a szaporítóanyag, a termény, valamint a 

terményből közvetlenül előállított termék. 

A növényfajta-oltalom időtartama 

111. § A végleges növényfajta-oltalom - a megadástól számítva - szőlők és fák esetében 

harminc évig, egyéb növényfajták esetében huszonöt évig tart. 

A növényfajta-oltalom fenntartása 

111/A. § (1) A növényfajta-oltalom tartamára évenként, külön jogszabályban meghatározott 

fenntartási díjat kell fizetni. 

(2) A növényfajta-oltalom fenntartására és fenntartási díjára egyebekben a szabadalmi oltalom 

fenntartására és fenntartási díjára vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. 

A növényfajta nemesítőjének díjazása 

112. § A növényfajta nemesítőjét a találmányi díjra (13. §) vonatkozó szabályok szerinti díj 

(nemesítői díj) illeti meg. 

A növényfajta fenntartása, a fajtanév használata 

113. § (1) A növényfajta-oltalom időtartama alatt a jogosult köteles gondoskodni a növényfajta 

fenntartásáról. 

(2) A lajstromba bejegyzett fajtanév a növényfajta forgalomba hozatala vagy forgalomba 

hozatalra való felkínálása során összekapcsolható védjeggyel, földrajzi árujelzővel vagy más 

hasonló jelzéssel. A fajtanévnek ilyen összekapcsolás esetén is felismerhetőnek kell lennie. 

(3) A lajstromba bejegyzett fajtanevet a növényfajta forgalomba hozatalra való felkínálása, 

illetve forgalomba hozatala során a növényfajta-oltalom megszűnése után is használni kell, 

kivéve, ha ez a használat más korábban szerzett jogát sértené. 

A növényfajtából és a növényfajta-oltalomból eredő egyéb jogok és kötelességek 

114. § (1) A növényfajtából és a növényfajta-oltalomból eredő jogok nem ruházhatók át olyan 

személyre, aki a 108. § (3) és (4) bekezdése alapján nem szerezhet növényfajta-oltalmat. A 

jogutódlásra egyebekben a 25. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

(2) Ha ugyanarra a növényfajtára a növényfajta-oltalom jogosultja a növényfajta-oltalom 

megadását követően közösségi növényfajta-oltalmat [115. § b) pont] szerzett, a közösségi 

növényfajta-oltalom megszűnéséig mentesül a fenntartási díj megfizetése alól. Ha a közösségi 

növényfajta-oltalom a növényfajta-oltalom oltalmi idejének lejártát megelőzően szűnik meg, a 

jogosult a 115/B. § rendelkezéseinek megfelelően kérheti a növényfajta-oltalom felélesztését. 

(3) A növényfajta-oltalom keletkezésére, az oltalom korlátjaira, valamint a közös növényfajta-

oltalmi igényre és a közös növényfajta-oltalomra a 18. §, a 21. § és a 26. § rendelkezéseit kell 

megfelelően alkalmazni. 

(4) A növényfajta-oltalommal összefüggő személyi és vagyoni viszonyokban az e törvényben 

nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 
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Hasznosítási szerződés 

114/A. § A növényfajta hasznosítására irányuló szerződésre - a fajtaoltalmi licenciaszerződésre 

- a 27-30. §-ok, valamint - az e törvényben nem szabályozott kérdésekben - a Ptk. rendelkezéseit 

kell megfelelően alkalmazni. 

Kényszerengedély 

114/B. § (1) Ha a szabadalmazott találmány valamely növényfajta oltalmának (a továbbiakban: 

gátló növényfajta-oltalom) megsértése nélkül nem hasznosítható, a függő szabadalom 

jogosultjának - kérelmére - a gátló növényfajta-oltalom szerinti növényfajta hasznosítására a 

szükséges terjedelemben kényszerengedélyt kell adni, feltéve, hogy a gátló növényfajta-oltalom 

szerinti növényfajtához viszonyítva a függő szabadalom szerinti találmány számottevő gazdasági 

jelentőségű műszaki előrelépést jelent. 

(2) A növényfajta-oltalom alatt álló fajta hasznosítására adott kényszerengedélyre egyebekben 

a 31. §-ban, a 32. § (2) bekezdésében és a 33. §-ban foglalt rendelkezéseket kell megfelelően 

alkalmazni. 

A növényfajta és a növényfajta-oltalom bitorlása 

114/C. § (1) A növényfajta-oltalom bitorlását követi el az, aki 

a) az oltalom alatt álló növényfajtát jogosulatlanul hasznosítja; 

b) a 109/A. § (1) bekezdésében meghatározott díjfizetési kötelezettségét nem teljesíti. 

(2) A növényfajta és a növényfajta-oltalom bitorlására egyebekben a 34-36. §-ok rendelkezéseit 

kell megfelelően alkalmazni. 

A növényfajta-oltalom megsemmisítése 

114/D. § (1) A növényfajta-oltalmat - keletkezésére visszaható hatállyal - meg kell 

semmisíteni, ha 

a) a növényfajta-oltalom tárgya a 106. § (3) és (6) bekezdésében meghatározott feltételeknek 

nem felelt meg; 

b) a növényfajta-oltalom megadása alapvetően a nemesítő vagy jogutódja állításain, illetve az 

általa benyújtott iratokon alapult, és a 106. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott feltételek a 

növényfajta-oltalom megadása idején nem teljesültek; 

c) a növényfajta-oltalmat nem annak adták meg, akit az a törvény szerint megillet, kivéve, ha 

azt a jogosult részére átruházták. 

(2) A megsemmisítési kérelmet elutasító jogerős határozat kizárja, hogy azonos ténybeli alapon 

ugyanannak a növényfajta-oltalomnak a megsemmisítése iránt bárki újabb eljárást indítson. 

A növényfajta-oltalom megszüntetése és a fajtanév törlése 

114/E. § (1) A növényfajta-oltalmat meg kell szüntetni - a megszüntetésre irányuló eljárás 

megindításának napjára visszaható hatállyal, vagy, ha ez a korábbi, arra a napra visszaható 

hatállyal, amelyen a megszüntetés feltételei már fennálltak -, ha a növényfajta a 106. § (4) és (5) 

bekezdésében meghatározott feltételeknek az oltalom megadása után már nem felel meg. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül a növényfajta-oltalmat meg kell szüntetni 

- a megszüntetésre irányuló eljárás megindításának napjára visszaható hatállyal -, ha a felhívás 
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ellenére az előírt határidőn belül a jogosult 

a) nem igazolja az erre szolgáló irat benyújtásával vagy más módon a fajta fenntartását; 

b) nem kéri a 107. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő másik fajtanév 

lajstromozását, ha a korábbi fajtanevet a növényfajta-oltalom megadása után törölték. 

(3) A lajstromba bejegyzett fajtanevet törölni kell, ha a jogosult a felhívás ellenére az előírt 

határidőn belül nem igazolja, hogy az a 107. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek 

megfelel. Ha a fajtanév törlését követően a jogosult a 107. § (2) bekezdésében meghatározott 

feltételeknek megfelelő fajtanevet tartalmazó kérelmet nyújt be, az új fajtanevet be kell jegyezni 

a lajstromba. 

(4) A megszüntetési kérelmet és a fajtanév törlésére irányuló kérelmet elutasító jogerős 

határozat kizárja, hogy azonos ténybeli alapon ugyanannak a növényfajta-oltalomnak a 

megszüntetése vagy ugyanannak a fajtanévnek a törlése iránt bárki újabb eljárást indítson. 

A növényfajta-oltalom megszűnésére vonatkozó egyéb rendelkezések 

114/F. § A növényfajta-oltalom megszűnésére egyebekben a 38-41. §-ok és a 43. § 

rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a végleges növényfajta-oltalom a 39. §-

ban meghatározott eseteken kívül akkor is megszűnik, ha a növényfajta-oltalmat megszüntették, a 

megszüntetésre irányuló eljárás megindításának napjára visszaható hatállyal, illetve azon a 

napon, amikor a megszüntetés feltételei már fennálltak. 

XIV. Fejezet 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala eljárása növényfajta-oltalmi ügyekben 

A növényfajta-oltalmi eljárások általános szabályai 

114/G. § (1) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala hatáskörébe a következő növényfajta-

oltalmi ügyek tartoznak: 

a) a növényfajta-oltalom megadása; 

b) a növényfajta-oltalom megszűnésének megállapítása és újra érvénybe helyezése; 

c) a növényfajta-oltalom megsemmisítése; 

d) a növényfajta-oltalom megszüntetése és a fajtanév törlése; 

e) a növényfajta-oltalmi bejelentések és a növényfajta-oltalmak nyilvántartása, beleértve a 

fenntartásukkal kapcsolatos kérdéseket; 

f) a növényfajta-oltalommal kapcsolatos hatósági tájékoztatás. 

(2) A 106. § (3)-(5) bekezdéseiben meghatározott feltételekre vonatkozó kísérleti vizsgálatot az 

ország területén a külön jogszabályban kijelölt szerv (vizsgáló szerv) végzi. 

(3) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala háromtagú tanácsban jár el a tárgyaláson és hoz 

határozatot a megsemmisítési eljárásban és a megszüntetési eljárásban. A tanács szótöbbséggel 

dönt. 

(4) Az igazolásra a 49. § rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy az igazolás ki van zárva 

a) az elsőbbségi nyilatkozat előterjesztésére előírt határidő [114/L. § (2) bek.], illetve az 

elsőbbségi igény érvényesítésére megszabott tizenkét hónapos határidő elmulasztása esetén; 

b) az igazolási és az eljárás folytatása iránti kérelem előterjesztésére megszabott határidők [48. 

§ (3) bek. és 49. § (1)-(2) bek.] elmulasztása esetén; 

c) a növényfajta-oltalom felélesztésére irányuló kérelem előterjesztésére megszabott három 
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hónapos határidő [115/B. § (1) bek.] elmulasztása esetén. 

(5) A növényfajta-oltalmi eljárások magyar nyelven folynak, a növényfajta újdonságára 

vonatkozó nyilatkozatot, az ideiglenes fajtaleírást magyar nyelven kell elkészíteni, a növényfaj 

nevét magyar nyelven kell megadni. A nyelvhasználatra egyebekben az 52. § (2) bekezdésének 

rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

(6) A növényfajta-oltalmi bejelentés közzétételéig a vizsgáló szerv is megtekintheti az iratokat. 

A közzétételt követően az ideiglenes fajtaleírást a növényfajta-oltalom megadásáig csak a 

bejelentő, a képviselő, a szakértő, a szakvélemény megadására felkért szerv, illetve a vizsgáló 

szerv tekintheti meg. A nyilvánosságra egyebekben az 53. § rendelkezéseit kell megfelelően 

alkalmazni. 

(7) E törvény eltérő rendelkezése hiányában a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala csak 

megváltoztatási kérelem alapján és csak annak a bírósághoz történő továbbításáig módosíthatja és 

vonhatja vissza a következő kérdésekben hozott - az eljárást befejező - döntését: 

a) a növényfajta-oltalom megadása; 

b) a növényfajta-oltalom megszűnésének megállapítása és újra érvénybe helyezése; 

c) a növényfajta-oltalom megsemmisítése; 

d) a növényfajta-oltalom megszüntetése; 

e) a fajtanév törlése; 

f) a növényfajta-oltalom felélesztése. 

(8) E törvény eltérő rendelkezése hiányában a (7) bekezdés c)-e) pontjaiban említett 

kérdésekben hozott - az eljárást befejező - döntését a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 

megváltoztatási kérelem alapján is csak akkor módosíthatja vagy vonhatja vissza, ha 

megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, vagy ha a felek a döntés módosítását vagy 

visszavonását egybehangzóan kérik. 
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(9)

 A növényfajta-oltalmi eljárások általános szabályaira az (1)-(8) bekezdésben nem 

szabályozott kérdésekben a VII. fejezet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.  

(10)-(12)
*
 

Növényfajta-oltalmi lajstrom, hatósági tájékoztatás 

114/H. § (1) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a növényfajta-oltalmi bejelentésekről és a 

növényfajta-oltalmakról lajstromot vezet, amelybe be kell jegyezni a növényfajta-oltalommal 

kapcsolatos tényeket és körülményeket. A növényfajta-oltalmi lajstromra, valamint az abba való 

bejegyzésre az 54. § (2)-(5) bekezdésében és az 55. §-ban foglalt rendelkezéseket megfelelően 

alkalmazni kell azzal, hogy ahol a törvény a szabadalom címére utal, azon a fajtanevet, a 

növényfaj nevét és latin nevét kell érteni. 

(2) A növényfajta-oltalmi bejelentésekkel és a növényfajta-oltalommal kapcsolatos hatósági 

tájékoztatásra az 56. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy ahol a törvény a 

szabadalom vagy találmány címére utal, azon a fajtanevet, a növényfaj nevét és latin nevét kell 

érteni. 

(3) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az UPOV-egyezmény hatálya alá tartozó államok és 

nemzetközi szervezetek részére a fajtanév bejelentéséről, lajstromba történő bejegyzéséről, illetve 

törléséről és a törlést követően bejegyzett új fajtanévről - az UPOV-egyezmény irányadó 

rendelkezéseinek megfelelően - tájékoztatást ad. 

A növényfajta-oltalom megadására irányuló eljárás; a növényfajta-oltalmi bejelentés benyújtása 

és kellékei 

                                                

 A módosítás indoka az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény (E-ügyintézési törvény) rendelkezéseinek való megfelelés. Az E-ügyintézési törvény 108. §-a 

értelmében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2018. január 1. napjától köteles a hatáskörébe tartozó hatósági 

ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési törvényben meghatározottak szerint biztosítani. E rendelkezéssel 

összhangban, valamint a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény (Szt.) 117/B. §-a 

értelmében 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra az Szt. 2016. december 31-én hatályos 
rendelkezéseit kell alkalmazni. Így az Szt. 114/G. § (9)-(12) bekezdései 2017. december 31. napjáig az alábbiak 

szerint alkalmazandók: 

„Szt. 114/G § (9) A növényfajta-oltalmi eljárások általános szabályaira az (1)-(8) bekezdésben nem szabályozott 

kérdésekben a VII. fejezet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy növényfajta-oltalmi ügyekben az 

ügyfél - a (10) és (11) bekezdésben meghatározott esetek kivételével - nem jogosult elektronikus úton írásban 

kapcsolatot tartani a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala pedig nem 

köteles elektronikus úton írásban kapcsolatot tartani az ügyféllel. 

(10) Elektronikus úton is be lehet nyújtani 

a) az 54. § (2) bekezdés d)-f) pontjában meghatározott tényekben bekövetkezett változásoknak a növényfajta-

oltalmi lajstromban való feltüntetésére irányuló kérelmet, 

b) a lajstromkivonat igénylésére vonatkozó kérelmet, 
c) az iratbetekintésre vonatkozó kérelmet. 

(11) Ha az ügyfél a (10) bekezdés alapján elektronikus úton, a Kormány által biztosított azonosítási szolgáltatáson 

keresztül kezdeményezett eljárást, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elektronikus úton közli az eljárás során 

hozott döntéseket, illetve küldi meg a hiteles elektronikus lajstromkivonatot. 

(12) A (10) bekezdésben meghatározott beadványok elektronikus úton való benyújtására az 53/D. § (4)-(9) 

bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.” 
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114/I. § (1) A növényfajta-oltalom megadására irányuló eljárás a Szellemi Tulajdon Nemzeti 

Hivatalához benyújtott bejelentéssel indul meg. 

(2) A növényfajta-oltalmi bejelentésnek bejelentési kérelmet, a növényfajta újdonságára 

vonatkozó nyilatkozatot, a 106. § (3)-(5) bekezdéseiben meghatározott feltételekre vonatkozó 

kísérleti vizsgálat eredményét magában foglaló végleges fajtaleírást, a fajtanevet, a növényfaj 

nevét, latin nevét és - a szükséghez képest - egyéb mellékletet kell tartalmaznia. 

(3) A növényfajta-oltalmi bejelentést a külön jogszabályban meghatározott részletes alaki 

követelményeknek megfelelően kell elkészíteni. 

(4) A növényfajta-oltalmi bejelentésért külön jogszabályban meghatározott bejelentési díjat 

kell fizetni; a díjat a bejelentés napját követő két hónapon belül kell leróni. 

(5) Ha a bejelentés mellékletei idegen nyelven készültek, a magyar nyelvű ideiglenes 

fajtaleírást és a növényfaj magyar nevét a bejelentés napjától számított négy hónapon belül kell 

benyújtani. 

(6) A bejelentő a közzétételig - a 41. § rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - 

visszavonhatja a növényfajta-oltalmi bejelentést. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a 

visszavonást végzéssel veszi tudomásul. 

A bejelentés napja 

114/J. § (1) A növényfajta-oltalmi bejelentés napja az a nap, amelyen a Szellemi Tulajdon 

Nemzeti Hivatalához beérkezett bejelentés legalább a következőket tartalmazza: 

a) utalást a növényfajta-oltalom iránti igényre; 

b) a bejelentő azonosítására alkalmas és a vele való kapcsolatfelvételt lehetővé tevő adatokat; 

c) az ideiglenes fajtaleírást, függetlenül attól, hogy az megfelel-e az egyéb követelményeknek; 

d) az ideiglenes fajtanevet; 

e) a növényfaj nevét és latin nevét. 

(2) A bejelentési nap elismeréséhez az ideiglenes fajtaleírás benyújtása helyett elsőbbségi iratra 

is elegendő utalni. 

 

 

Egység; a növényfajta-oltalmi bejelentés megosztása 

114/K. § (1) A növényfajta-oltalmi bejelentésben csak egy növényfajtára igényelhető 

növényfajta-oltalom. 

(2) Aki több növényfajtára igényelt növényfajta-oltalmat egy bejelentésben, a kísérleti 

vizsgálat megkezdéséig megoszthatja bejelentését, a bejelentési nap és az esetleges korábbi 

elsőbbség megtartásával. A megosztásra egyebekben a 73. § (2) és (3) bekezdésének 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Az elsőbbség 

114/L. § (1) Az elsőbbséget megalapozó nap 

a) általában a növényfajta-oltalmi bejelentés napja; 

b) az UPOV-egyezmény által meghatározott esetben a külföldi bejelentés napja. 

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti elsőbbséget a növényfajta-oltalmi bejelentés 

benyújtásának napján kell igényelni. Az elsőbbséget megalapozó okiratot a bejelentés napjától 
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számított négy hónapon belül kell benyújtani. 

(3) Az elsőbbség más nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján - az UPOV-

egyezményben és a (2) bekezdésben meghatározott feltételekkel - akkor is igényelhető, ha a 

bejelentést az UPOV-egyezmény hatálya alá nem tartozó államban vagy nemzetközi szervezetnél 

tették. A viszonosság kérdésében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének állásfoglalása 

az irányadó. 

A bejelentés benyújtását követő vizsgálat 

114/M. § (1) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a növényfajta-oltalmi bejelentés 

benyújtását követően megvizsgálja, hogy 

a) a bejelentés megfelel-e a bejelentési nap elismeréséhez előírt feltételeknek (114/J. §); 

b) megfizették-e a bejelentési díjat [114/I. § (4) bek.]; 

c) benyújtották-e a magyar nyelvű ideiglenes fajtaleírást és a növényfaj magyar nevét [114/I. § 

(5) bek.]. 

(2) A bejelentés benyújtását követő vizsgálat során a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a 66. 

§ (1)-(3) bekezdéseinek, valamint (10) bekezdésének megfelelő alkalmazásával jár el. 

(3) Ha a bejelentési díjat nem fizették meg, illetve a magyar nyelvű ideiglenes fajtaleírást vagy 

a növényfaj magyar nevét nem nyújtották be, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala figyelmezteti 

a bejelentőt a törvény által meghatározott határidőben [114/I. § (4) és (5) bek.] történő 

hiánypótlásra. Ennek elmaradása esetén a bejelentést visszavontnak kell tekinteni. 

Adatközlés 

114/N. § Ha a növényfajta-oltalmi bejelentés megfelel a 114/M. § (1) bekezdése alapján 

vizsgált feltételeknek, a bejelentésről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a Szabadalmi 

Közlöny és Védjegyértesítőben hatósági tájékoztatást közöl, amely a bejelentő és a képviselő 

nevét és címét, a bejelentés ügyszámát, a bejelentés napját és az ettől eltérő elsőbbség napját, a 

bejelentésben megjelölt fajtanevet, a növényfaj nevét és latin nevét tartalmazza.  

 

 

Alaki vizsgálat 

114/O. § Ha a növényfajta-oltalmi bejelentés megfelel a 114/M. § (1) bekezdése alapján 

vizsgált feltételeknek, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala megvizsgálja a bejelentést abból a 

szempontból, hogy az kielégíti-e a 114/I. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott alaki 

követelményeket. Ennek során a 68. § (2)-(4) bekezdéseinek megfelelő alkalmazásával jár el. 

Közzététel, észrevétel 

114/P. § (1) A növényfajta-oltalmi bejelentés közzétételére a 70. § rendelkezéseit megfelelően 

kell alkalmazni azzal, hogy a bejelentő kérelmére korábbi időpontban akkor tehető közzé a 

bejelentés, ha az megfelel a 114/M. § (1) bekezdése alapján vizsgált feltételeknek. 

(2) A növényfajta-oltalom megadására irányuló eljárásban a közzétételt követően bárki 

észrevételt nyújthat be a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához arra vonatkozóan, hogy a 

növényfajta, illetve annak bejelentése nem felel meg az e törvényben meghatározott valamely 

oltalmazhatósági feltételnek. Az észrevételre egyebekben a 71. § (2) és (3) bekezdésének 
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rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

A növényfajtákra vonatkozó bejelentések érdemi vizsgálata 

114/R. § (1) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a bejelentés érdemi vizsgálatát abból a 

szempontból végzi, hogy 

a) a növényfajta kielégíti-e a 106. § (3)-(6) bekezdéseiben meghatározott követelményeket; 

b) a növényfajtát a 107. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő fajtanévvel 

látták-e el; 

c) a növényfajta bejelentése megfelel-e az e törvényben megszabott feltételeknek. 

(2) A 106. § (3)-(5) bekezdéseiben meghatározott feltételeket az állami elismerés során vagy a 

növényfajta-oltalmi eljárás céljára külön elvégzett kísérleti vizsgálat eredménye alapján kell 

megállapítani. 

(3) Külföldi szervnél végzett kísérleti vizsgálat eredményét e szerv hozzájárulásával lehet 

figyelembe venni. Ha a bejelentő külföldi vizsgáló szervnél végzett kísérleti vizsgálat eredményét 

nyújtja be, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a vizsgálati eredményt - a külföldi vizsgáló 

szerv hozzájáruló nyilatkozatával együtt - továbbítja a vizsgáló szervnek [114/G. § (2) bek.]. A 

vizsgáló szerv a vizsgálati eredmény felhasználása során a külön jogszabályban előírtak alapján 

jár el. 

(4) A kísérleti vizsgálat költségeit a bejelentő viseli. 

(5) A kísérleti vizsgálat eredményét a bejelentő az elsőbbség napjától számított négy éven 

belül, vagy - ha ez a későbbi - a kísérleti vizsgálati eredmény közlésétől számított három hónapon 

belül nyújthatja be a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához. 

(6) Ha a kísérleti vizsgálat eredményét az elsőbbség napjától számított négy év lejártát 

megelőző három hónapon belül nem nyújtották be, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 

figyelmezteti a bejelentőt az (5) bekezdésben meghatározott határidőn belül történő 

hiánypótlásra, illetve annak igazolására, hogy a kísérleti vizsgálat eredményét még nem közölték. 

Ennek elmaradását úgy kell tekinteni, hogy a bejelentő lemondott az ideiglenes növényfajta-

oltalomról. 

(7) Ha a növényfajta-oltalmi bejelentés nem felel meg az (1) bekezdésben vizsgált 

követelményeknek, a bejelentőt - a kifogás természete szerint - hiánypótlásra, nyilatkozattételre, 

illetve a bejelentés megosztására kell felhívni. Ennek során a Szellemi Tulajdon Nemzeti 

Hivatala a 76. § (2)-(4) bekezdéseinek megfelelő alkalmazásával jár el. 

A vizsgáló szerv tájékoztatása 

114/S. § (1) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a növényfajta-oltalmi bejelentésről történő 

adatközléssel (114/N. §) egyidejűleg a 114/J. § (1) bekezdésében megjelölt iratok másolatát 

megküldi a vizsgáló szervnek. Ezt követően is megküldi a növényfajta-oltalmi ügyre vonatkozó, 

a vizsgáló szerv feladatainak ellátásához szükséges iratok másolatát. 

(2) Ha a növényfajta-oltalom megadására irányuló eljárás az oltalom megadása nélkül 

fejeződik be, erről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala - az eljárást befejező döntés 

másolatának megküldésével - tájékoztatja a vizsgáló szervet. 

A növényfajta-oltalom megadása 

114/T. § (1) Ha a növényfajta és a növényfajta-oltalmi bejelentés megfelel a vizsgálat körébe 
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tartozó valamennyi követelménynek [114/R. § (1) bek.], a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a 

bejelentés tárgyára növényfajta-oltalmat ad. 

(2) A növényfajta-oltalom megadását a fajtanévvel együtt be kell jegyezni a növényfajta-

oltalmi lajstromba [114/H. § (1) bekezdés], és arról hatósági tájékoztatást kell közölni a Szellemi 

Tulajdon Nemzeti Hivatala hivatalos lapjában (56. §). A növényfajta-oltalom megadásának napja 

a megadásról szóló határozat keltezésének napja. A növényfajta-oltalom megadásáról és a 

fajtanév lajstromba való bejegyzéséről - a megadó határozat megküldésével - a Szellemi Tulajdon 

Nemzeti Hivatala tájékoztatja a vizsgáló szervet. 

(3) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a növényfajta-oltalom megadását követően okiratot 

ad ki. Ehhez hozzáfűzi a végleges fajtaleírást. 

A növényfajta-oltalommal kapcsolatos egyéb eljárások 

114/U. § (1) A növényfajta-oltalom megsemmisítését, a növényfajta-oltalom megszüntetését és 

a fajtanév törlését bárki kérheti a növényfajta-oltalom jogosultjával szemben. A 114/D. § (1) 

bekezdésének c) pontja alapján azonban csak az kérheti a növényfajta-oltalom megsemmisítését, 

akit az a törvény szerint megilletne. 

(2) A növényfajta-oltalommal kapcsolatos egyéb eljárásokra egyebekben a 79-81. §-ok 

rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

XIV/A. Fejezet 

Bírósági eljárás növényfajta-oltalmi ügyekben 

A növényfajta-oltalmi ügyekben folyó bírósági eljárásokra alkalmazandó szabályok 

114/V. § A növényfajta-oltalommal kapcsolatos bírósági eljárásokra a XI-XII. fejezetek 

rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy az 53/A. § (3) bekezdésében említett 

döntéseken a 114/G. § (7) bekezdésében említett döntéseket kell érteni. 

 

 

XIV/B. Fejezet 

A közösségi növényfajta-oltalmi rendszerre vonatkozó rendelkezések 

Általános szabályok 

115. § E törvény alkalmazásában 

a) közösségi növényfajta-oltalmi rendelet: a Tanács 2100/94/EK rendelete a közösségi 

növényfajta-oltalomról; 

b) közösségi növényfajta-oltalom: a közösségi növényfajta-oltalmi rendelet 1. cikkében említett 

növényfajta-oltalom; 

c) közösségi növényfajta-oltalmi bejelentés: a közösségi növényfajta-oltalmi rendelet alapján 

tett - közösségi növényfajta-oltalom megadására irányuló - bejelentés. 

A közösségi növényfajta-oltalmi bejelentés továbbítása 
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115/A. § (1) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál benyújtott közösségi növényfajta-

oltalmi bejelentésnek a közösségi növényfajta-oltalmi rendelet 49. cikkének (2) bekezdése 

alapján történő továbbításáért külön jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni a bejelentés 

benyújtásakor. 

(2) Ha a közösségi növényfajta-oltalmi bejelentés továbbításának díját nem fizették meg, a 

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala figyelmezteti a bejelentőt a hiánypótlásra. A Szellemi 

Tulajdon Nemzeti Hivatala a közösségi növényfajta-oltalmi bejelentést a díj megfizetését 

követően továbbítja. 

A növényfajta-oltalom felélesztése 

115/B. § (1) A közösségi növényfajta-oltalom megszűnése esetén a növényfajta-oltalom 

jogosultja - a közösségi növényfajta-oltalmi rendelet 92. cikkének (2) bekezdésére figyelemmel - 

a növényfajta-oltalom felélesztését a közösségi növényfajta-oltalom megszűnésétől számított 

három hónapon belül kérheti a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalától. 

(2) A növényfajta-oltalom felélesztésére irányuló kérelemben a jogosultnak igazolnia kell a 

közösségi növényfajta-oltalom megszűnésének tényét és napját, valamint a kérelem benyújtásától 

számított két hónapon belül meg kell fizetnie a közösségi növényfajta-oltalom megszűnésének 

évében irányadó növényfajta-oltalmi fenntartási díj arányos részét a soron következő évben 

irányadó fenntartási díjjal együtt. 

(3) Ha a növényfajta-oltalom felélesztésére irányuló kérelem nem felel meg a törvényben előírt 

feltételeknek, a jogosultat hiánypótlásra kell felhívni; ha pedig a (2) bekezdésben előírt 

fenntartási díjat nem fizette meg, figyelmeztetni kell a (2) bekezdésben meghatározott 

határidőben történő pótlásra. Ezek elmaradása esetén a kérelmet visszavontnak kell tekinteni.  

(4) Ha a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a növényfajta-oltalom felélesztésére irányuló 

kérelemnek helyt ad, a növényfajta-oltalom a közösségi növényfajta-oltalom megszűnését követő 

napon éled fel. 

(5) Ha a jogosult nem kéri a növényfajta-oltalom felélesztését a közösségi növényfajta-oltalom 

megszűnésétől számított három hónapon belül, a növényfajta-oltalom a közösségi növényfajta-

oltalom megszűnésének napját követő napon a törvény erejénél fogva megszűnik. 

 

A közösségi növényfajta-oltalom bitorlásának jogkövetkezményei 

115/C. § A közösségi növényfajta-oltalom bitorlására - a közösségi növényfajta-oltalmi 

rendelet hatodik részében foglaltakkal összhangban - ugyanazokat a jogkövetkezményeket kell 

alkalmazni, mint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által e törvény alapján megadott 

növényfajta-oltalom bitorlására. 

 


