
1. Kísérleti engedélyek kiadása 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Pest Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti 
Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály (országos illetékességgel). 

Ügymenet leírása:  

A kísérleti engedélykérelmet az 1. sz. mellékletben szereplő formanyomtatvány 
érdemi kitöltésével és az ügyintézéshez szükséges dokumentumokkal kiegészítve, 
az engedélyező hatóság az eljárási díj megfizetését követően dönt a kísérletek 
megvalósításáról és a kísérletekből származó növényi maradványok, termések 
felhasználásáról. Az eljárási díj mértéke a következő módon számolandó:  

- a kérelemben szereplő már Magyarországon forgalomban lévő, engedélyezett 
hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer, valamint termésnövelő anyagok 
esetében 15 000 Ft, 

- a Magyarországon forgalomban még nem lévő hatóanyagot tartalmazó 
növényvédő szer esetében 50 000 Ft a díjtétel mértéke (készítményenként és 
kultúránként).  

A határozatban szereplő eljárási díj összevontan kerül megállapításra. 

Kísérleti engedélykiadás jogosultságát a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet „a 
földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről” szóló 
rendelkezés 19. §-a, b) pontjai alapján állapította meg. A 2017. év elejétől a Pest 
Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és 
Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztály feladata kísérleti 
engedélykiadás. Kísérleti felhasználás növényvédő szerek, vagy termésnövelő 
anyagok biológiai hatásának tanulmányozása, értékelése, vagy ellenőrzése céljából 
beállított kezeléssorozat, mely kísérletenként kis-, vagy nagyparcellákon, korlátozott 
méretekben (legföljebb néhány ezer négyzetméteren) zajlik. /89/2004 (V. 15.) FVM r. 
21.§/. 

Az engedélykérelmet a forma(nyomtatvány) 43/2010 (IV. 23.) FVM rendelet 5.§ (2) 
bekezdése alapján kitöltve fogadja be hatóságunk, ugyanis hazánkban csak 
engedélyezett növényvédő szerrel és termésnövelő anyaggal, engedély szerinti 
módon történhet kijuttatás/felhasználás. Minden ettől eltérő eset /nem engedélyezett 
hatóanyag, vagy készítmény, illetve kijuttatási mód (dózis, kezelésszám stb.)/ a 
6.§.(1) bekezdése alapján csak kísérleti engedély birtokában - mint kísérlet - 
végezhető legálisan, az engedélyt kiadó hatóság rendelkezéseinek (pl. 
terménymegsemmisítés, esetleg speciális humán-egészségügyi, környezetvédelmi 
korlátozás) megfelelően. A kísérleti engedélyek kiadása a kísérlet megkezdését 
követően - okafogyottság miatt - már nem lehetséges.  

Amennyiben a vizsgálatban standardként engedélyezett készítmény, 

engedélyokiratának megfelelő módon szerepel, nem kell feltüntetni a kérelemben, 

azonban ettől eltérő esetben igen, azaz a nem engedélyezett (felhasználású) 

standard szintén engedélyköteles.  



Az ügyintézéshez szükséges adatok: 

a) Kérelmező neve és címe (name and adress of applicant) 
b) Készítmény neve és típusa, rendeltetése (name and type of product, 

formulation) 
c) A szer hatóanyagának kémiai (vagy biológiai) megnevezése, kódszáma, 

szerkezeti képlete (chemical and common, code number, name of active 
ingrediens, structural formula) 

d) Más országokban ahol, engedélyezett, mikor és milyen kultúrában és károsító 
ellen kapott engedélyt (countries, where the product is registered) 

e) Tervezett biológiai és szermaradék analitikai vizsgálatok (trials proposed) 
f) Toxikológiai adatok (toxicological data) 
g) Korábban elvégzett szermaradék vizsgálati adatok (results of pesticide residue 

analysis performed earlier) 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

a) Biztonságtechnikai adatlap (MSDS) 
b) Gyártói/ Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat (amennyiben Magyarországon 

még engedéllyel nem rendelkező készítményről van szó) 
c) Meghatalmazás, abban az esetben, ha a cég külön kapcsolattartó 

személyt jelöl meg a kísérleti engedélykérelem benyújtása során.  

Az igazgatási szolgáltatási díj meghatározása az 1107/2009/EK rendelet 74. 
cikkén, valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei 
kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett 
igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj 
fizetésének szabályairól szóló 63/2012.(VII.2.) VM rendelete 8.12.1-2. és 8.18.6. 
pontjain alapul. 

A kérelemben szereplő már Magyarországon forgalomban lévő, engedélyezett 
hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer esetében 15 000 Ft, és Magyarországon 
forgalomban még nem lévő hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer esetében 
50 000 Ft a díjtétel mértéke (készítményenként és kultúránként). A határozatban 
szereplő eljárási díj összevontan kerül megállapításra. 

Az kérelem benyújtásának módja:  

A kérelmek benyújtása természetes személy esetén elektronikus úton 
(https://epapir.gov.hu), vagy postai úton, jogi személy esetén elektronikus úton 
https://epapir.gov.hu történik a benyújtás. 

A benyújtás módja: a magánszemély Ügyfélkapus, a gazdasági társaság Cégkapus 

azonosítását követően: 

a) KORMÁNYHIVATALI ÜGYEK témacsoport kiválasztásával,  

b) NÖVÉNY –ÉS TALAJVÉDELMI ügytípus megjelölésével,  

c) címzettként a Pest Megyei Kormányhivatalt megadva tudja a 

kérelmét feltölteni.  

  

https://epapir.gov.hu/
https://epapir.gov.hu/


Az ügyfél kérelmét/beadványát a szabadon szerkeszthető szöveges részben írhatja 

le illetve a kész (pdf. vagy word formátumú) csatolmányokkal kiegészítve tudja 

elküldeni. Az eljárás során a hatóság és az ügyfél közötti kapcsolattartást szintén a 

fent nevezett elektronikus rendszer biztosítja így az eljárás során keletkezett 

hiánypótlásokat és a hatóság döntéseit az ügyfél a Cégkapu/Ügyfélkapu 

rendszerén keresztül kapja meg.  

Amennyiben a vizsgálatban standardként engedélyezett készítmény, 

engedélyokiratának megfelelő módon szerepel, nem kell feltüntetni a kérelemben, 

azonban ettől eltérő esetben igen, azaz a nem engedélyezett (felhasználású) 

standard szintén engedélyköteles.  

 
Az ügyintézés határideje:  

A hiánytalanul benyújtott kérelem esetén: 8 nap (nyolc nap), függő hatályú döntés 
esetén: 60 nap. 
 

A kísérleti engedélyének kiadása az ügyfél kérelmére, formanyomtatvány 
kitöltésével, a kísérlet (biológiai hatékonysági vizsgálat) megkezdését megelőzően 
lehetséges.  A kísérleti engedélyek kiadása a kísérlet megkezdését követően- 
okafogyottság miatt - már nem lehetséges.   

 

Az ügymenethez kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

- A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának 
engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, 
tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004 (V. 15.) FVM rendelet. 
 

- 1107/2009/EK rendelet 74. cikk 
 

- A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei 
kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt 
kezdeményezett igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az 
igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012.(VII.2.) VM 
rendelete 8.12.1-3. és 8.18.6 pontjai. 
 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (röviden: 
Ákr.) 81.§-a 

 

- A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 19 § b) pontja 

 
- Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 

40. § (2) bekezdése  
  



Jogorvoslati lehetőségről a hatóság döntése ellen, az Ákr. 112.-113.-114.§-ai 
rendelkeznek.  

Az ügy intézését segítő útmutatók: nincs 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatvány:  
-  1. sz. melléklet, illetve a  
- 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet 5. számú melléklete 
 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: nincs 

Kulcsszavak: 

- kísérleti engedély, termésnövelő anyagok, bemutató vizsgálatok, elektronikus 
ügyintézés 

Elérhetőségeink: 

Tel: 06 (1) 236-3934  
E-mail: pmkh-nto@pest.gov.hu  
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