
Tájékoztatás 
 

termésnövelő készítmények esetében kiadásra kerülő kísérleti engedélyekről 
 

 
Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:  
Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi 
Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztálya (a továbbiakban: engedélyező hatóság)  
 
Ügymenet leírása:  
Engedéllyel nem rendelkező termékkel vagy az engedélytől eltérő felhasználási területen csak 
kérelemre, az engedélyező hatóság által megadott kísérleti engedély alapján lehet kísérletet végezni. 
Az ügyfél benyújtja kísérleti engedélykérelmet az engedélyező hatósághoz. A hatóság hiánytalanul 
benyújtott kérelem esetén sommás eljárásban, nyolc napon belül elbírálja és határozatot hoz. Az 
ügyfél a határozatban szereplő igazgatási szolgáltatási díjat a rendelkező részben szereplő 
bankszámlaszámra – feltüntetve az „ügyiratszámot” és a „kísérleti engedély kérelem” megnevezést - 
megfizeti. A hiányosan benyújtott kérelem esetén a hatóság az ügyfelet hiánypótlásra hívja fel és a 
kérelmét teljes eljárásban bírálja el, amelynek ügyintézési határideje 60 nap. Kísérleti 
engedélykérelem befogadása a kísérleti időszak megkezdését követően - okafogyottság miatt - már 
nem lehetséges. 
 
Kísérleti engedély elbírálása:  
A termésnövelő anyagok kísérleti célú felhasználása korlátozott méretű területen és meghatározott 
időben történhet. A kísérleti parcellák területének meghatározásánál a biológiai 
hatékonyságvizsgálatok módszertani útmutatói alapján kell eljárni. A módszertani útmutatók 
elérhetőek a https://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/novenyvedelmi-modszertani-gyujtemeny oldalon. 
Amennyiben a vizsgálatban a standard készítmény engedélyokirat szerinti felhasználással szerepel, a 
kérelemben nem kell feltüntetni. Engedélyokirattól eltérő felhasználás esetén a standard szintén 
engedélyköteles.  
 
Az igazgatási szolgáltatási díj meghatározása:  
Az engedélyezési eljárás díjának mértéke 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 I. melléklet 8.18.6. pontján alapul.  
 
Az ügyintézéshez szükséges adatok: kérelmező neve, számlázási címe, postázási címe 

a) Kísérleti készítmény kereskedelmi (kód) neve, 
b) Termésnövelő anyag típusa a 36/2006. (V.18.) FVM rendelet 1. sz. melléklet függeléke szerint 
c) Gyártó neve, címe, statisztikai számjele 
d) Összetétele, hatóanyagok, alapanyagok, szennyező anyagok megnevezése és részaránya 
e) A gyártó által szavatolt minőségi jellemzők 
f) A gyártó által megadott felhasználási lehetőségek és alkalmazási dózisok 
g) Tűzveszélyességi osztályba sorolás 
h) A gyártó által megadott tárolási és eltarthatósági feltételek 
i) A gyártó által megadott tárolási és eltarthatósági feltételek 
j) A kísérlet konkrét helyszíne az alábbi részletességgel (megye, helység, gazdaság /hrsz., GPS 

koordináták/, földhasználó;), az összes kísérleti terület nagysága (parcellák méretei) 
k) Kísérleti növény (faj, fajta alany) 
l) Kísérlet elrendezése (parcellaméret, kezelésszám, ismétlések száma) 
m) Kezelések adatai (dózis, koncentráció, fenofázis, kezelés módja, felhasznált vízmennyiség) 
n) Kezelések adatai (dózis, koncentráció, fenofázis, kezelés módja, felhasznált vízmennyiség) 
o) Értékelési szempontok 

(lásd: 1. számú melléklet) 
 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  

a) A kísérleti helyéül szolgáló mezőgazdasági terület tulajdonosának/földhasználójának nyilatkozata 

b) A kísérletvezető szakirányú felsőfokú végzettségét igazoló dokumentum másolata 

 
 

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


Az kérelem benyújtásának módja: 
Természetes személy esetén elektronikus úton (https://epapir.gov.hu), vagy postai úton, jogi személy 
esetén elektronikus úton https://epapir.gov.hu nyújthat be kísérleti engedély kérelmet.  
A  természetes személy 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. A kérelmet 
szerkeszthető és nem szerkeszthető (.doc és .pdf kiterjesztésekben) formátumokban, a 
csatolmányokat .pdf formátumban kérjük beterjeszteni. Az eljárás során kapcsolattartást szintén 
elektronikus úton (cégkapun /ügyfélkapun) keresztül történik.  
 
Az ügyintézés határideje:  
A hiánytalanul benyújtott kérelem esetén: 8 nap, teljes eljárás esetén: 60 nap. 
 
Az eljáráshoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  
- A termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 
36/2006. (V. 18.) FVM rendelet 
- 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 rendelet 
- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  
- A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. 
(XII. 2.) Korm. rendelet 
- Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 
 
Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatvány:  
1. sz. melléklet 

 
Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: nincs  
 
Elérhetőségeink:  
Tel: 06 (1) 236-4160 
E-mail: E-mail: nto@pest.gov.hu Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest


1 sz. melléklet 

Kísérleti felhasználás iránti kérelem 
 

a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 
36/2006. (V. 18.) FVM rendelet 5. melléklete szerinti tartalommal 

 
1. KÉRELMEZŐ 

 
Neve:  
Számlázási cím: . 
Postázási cím:  
 

2. KÍSÉRLETI KÉSZÍTMÉNY 
 

a) Kereskedelmi (kód) neve:  
b) Termésnövelő anyag típusa a 36/2006. (V.18.) FVM rendelet 1. sz. melléklet függeléke szerint:  
c) Gyártó neve, címe, statisztikai számjele:  
d) Összetétele, hatóanyagok, alapanyagok, szennyező anyagok megnevezése és részaránya: 
e) a gyártó által szavatolt minőségi jellemzők:  
f) A gyártó által megadott felhasználási lehetőségek és alkalmazási dózisok: 
g) Tűzveszélyességi osztályba sorolás:  
h) A gyártó által megadott tárolási és eltarthatósági feltételek: 

 
3. KÍSÉRLET  
a) Helyszíne: 

 

 kultúra hely 

1.   

2.   

3.   

4.   

b) Az összes kísérleti terület nagysága:  
c) Kísérleti növény (faj, fajta alany):  
d) Kísérlet elrendezése (parcellaméret, kezelésszám, ismétlések száma): 
e) Kezelések adatai (dózis, koncentráció, fenofázis, kezelés módja, felhasznált vízmennyiség):  

kultúra 

 

készítmény dózis kezelés módja 

    

 

f) Értékelési szempontok: 


