
Engedélyezési célú növényvédő szer és termésnövelő anyagok kísérleteit 
végző vizsgálóhelyek inspekciója és elismerése, valamint ismételt inspekciója 

 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály 
 
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 
A kérelmet az engedélyező hatósághoz kell benyújtani, amelynek tartalmaznia kell a kérelmező nevét, 
címét, elérhetőségét, valamint azon vizsgálóhely nevét, címét, amelynek minősítését kérelmezik, 
továbbá a 
- A Helyes Kísérleti Gyakorlat (a továbbiakban: GEP) szempontjából lényeges szakterületek és 
csoportok megjelölésével az érvényben lévő szervezeti leírást és ábrát 
- A szakemberek, munkakörök, felelősségi viszonyok, vizsgálati körülmények ismertetését (Szervezeti 
Működési Szabályzat) 
- A vizsgálóhely felszereltségének (épület, kísérleti terület. üvegház, gépek, berendezések, műszerek, 
adatrögzítéshez használt eszközök) dokumentációját 
- Az eszközök kezelésének, karbantartásának dokumentációját (kalibrálási és hitelesítési 
jegyzőkönyvek) 
- Műveleti utasításokat, valamint azok karbantartásának előírásait 
- A kísérleti terv témalap és jelentés típusainak mintáit 
- a szakemberek jártasságának, képzettségének, a vizsgálóhelyen belüli kompetenciájának 
bemutatását (aktualizált önéletrajzok, munkaköri leírások) 
- Az archiválásra vonatkozó előírások és azok fizikai megvalósításának dokumentációját 
- A vizsgálóhely egyéb minősítésének (GLP, ISO stb.) dokumentációját 
- A kérelemben meg kell jelölni a minősítési kategóriákat és művelési ágakat  
- Felülvizsgálat esetén a kérelemhez – a fenti változásokkal érintett dokumentáció benyújtása mellett, 
az előző tanúsításról szóló határozatmásolatát is mellékelni kell. 
 
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: elektronikus úton 
 
Az ügymenet leírása: A kérelem hiánytalan beadását követően, az engedélyező hatóság helyszíni 
szemlét folytat le a vizsgálóhely székhelyén és telephelyén, majd a jegyzőkönyvezett hiányosságok 
pótlására és igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére szólítja fel az ügyfelet. Miután az ügyfél 
igazolta, hogy a feltárt hiányosságokat pótolta és a díjat megfizette, megkapja a vizsgálóhelyének 
GEP – minősítéséről, illetve annak ismételt elismeréséről a határozatot. 
 
Az igazgatási szolgáltatási díj összege: A vizsgálóhely GEP szerinti inspekciója és elismerése, 
valamint a vizsgálóhely ismételt inspekciója és elismerése eljárás díjköteles, amelyről a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági 
szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak 
mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM 
rendelet 1. sz. mellékletének 8.19.1.-2. pontja rendelkezik. Az első inspekció és elismerés díja: 
500.000,-Ft, míg az ismételt elismerés 250.000,-Ft díjtételt jelent. 
 
Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 
- 2106. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 
89/2004. (V.15.) FVM rendelet a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és 
szállításáról 
- 43/2010 (V. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről 
- 64/2012 (VII.2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal, valamint a megyei 
kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő 
igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének 
szabályairól 
 
Az ügy intézését segítő útmutatók: 
- PP 1/181- Conduct and reporting of efficacy evaluation trials, including godd experimental practice 
- Növényvédelmi módszertani gyűjtemény, 2. fejezet: Útmutató a vizsgálóhelyek hatósági (GEP) 
elismeréséhez 



- A biológiai hatékonyságvizsgálatokat tervezéséről és végrehatásáról rendelkező műveleti utasítások 
elkészítéséhez módszertani útmutatók elérhetők a https://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-
/novenyvedelmi-modszertani-gyujtemeny oldalon. 
 
Az ügyintézéshez használt letölthető nyomtatvány : nincs 
 
Az igénybe vehető elektronikus programok letöltése: nincs 

https://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/novenyvedelmi-modszertani-gyujtemeny
https://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/novenyvedelmi-modszertani-gyujtemeny

