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A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995 . évi XXXIII. törvénynek a mezőgazdasági
termelők által fizetendő növényfajta-oltalomból eredő díjfizetési kötelezettségek
igazságosabb megállapítása céljából történ ő módosításáró l

1. §

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995 . évi XXXIII . törvény (a továbbiakban: törvény)
109/A. § (4) bekezdése az alábbiakra módosul :

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott díjfizetési kötelezettség nem terheli azt a mezőgazdasági
termelőt, aki növénytermesztéssel 300 hektárnál kisebb területen foglalkozik .

2. §

E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.



ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az ipari vetőmagcégek ingyen és gátlástalanul felhasználták „az emberiség közös örökségének ”
számító régi helyi- és tájfajtákat is, amelyeket eredetileg a gazdálkodók állítottak el ő az idők során .

Az Európai Unió minden országában törvények és rendeletek szabályozzák, hogy csak államila g
elismert növényfajta és ennek szaporítóanyaga termeszthet ő és forgalmazható, valamint mindez t
csak a szigorú elő írásokon alapuló engedéllyel rendelkez ő szervezetek végezhetik. Mivel a táj- és
helyi fajták – amelyek a sokféleséget és a környezethez való tökéletes alkalmazkodást biztosítják –
értéke éppen az, hogy nem teljesen azonosak, egyformák, ezért nem kerülhetnek fel a ma i
fajtajegyzékre, így lassan eltűnnek, a fennmaradásukat a jelenlegi jogi szabályozás is gátolja .
Mindemellett a fajtaoltalom jogosultjai jogkezelő szervezetein keresztül rendszeresen túlzot t
díjigénnyel lépnek fel és a vetőmag illetve vetőgumó származása kapcsán vélelmezik
díjjogosultságuk fennállását, a termel őre terhelve annak kötelezettségét, hogy igazolja, hogy ne m
fajtaoltalom alatt álló vetőmagot, vagy annak terméséb ő l megtartott vetőmagot használt fel .

Mindezekre tekintettel indokolatlannak tartjuk, hogy a zárolt vetőmag vásárlásával megfizetett
licencdíj megfizetésén túl további vélelmezett joghasználati díjakat is kelljen fizetniük a
termelőknek. Az ilyen díjakat csak azoknak kelljen befizetni, akik meghatározott területnagysá g
fölött termelnek és ténylegesen nagy mennyiségben újra hasznosítják a fajtaoltalom alatt álló
vetőmag terméséből újra vetett vetőmagot .

RÉSZLETES INDOKOLÁ S

Az I. §-hoz
A módosítás szerint csak a 300 hektár területnagyság feletti területen gazdálkodó termelőket
terhelné a vetőmag vásárlásakor megfizetett licencdíjon felül fizetend ő további díjfizetési
kötelezettség az újravetett vetőmagok után .

Az 2. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezés



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Önálló képviselői indítvány (törvénviavaslat)

Dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke
Budapest

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 6. § (1) bekezdése alapján benyújtom a találmányok szabadalmi oltalmáró l

szóló 1995. évi XXXIII . törvénynek a mez őgazdasági termelők által fizetendő növényfajta-

oltalomból eredő díjfizetési kötelezettségek igazságosabb megállapítása céljából történő

módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Budapest, 2015 . május 14 .

Sallai R. Benedek
LMP
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