
Tájékoztatás 
 

növényvédő szerek esetében kiadásra kerülő kísérleti engedélyekről 

 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:  
Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi 
Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály  
 
Ügymenet leírása:  
Az ügyfél benyújtja a 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 
bankszámla számra – feltüntetve az ügyiratszámot és a „kísérleti engedély kérelem” megnevezést 
megfizeti. 
A hiányosan benyújtott kérelem esetén a hatóság - tájékoztató levél mellékelésével – 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 növényvédő szerek 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 ügyintézéshez szükséges adatok:  

a) Kérelmező neve és címe  

b) Készítmény neve és típusa, rendeltetése  

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

d) Országok megnevezése, ahol a hatóanyagot már engedélyezték (engedélyezés időpontja, kultúrák, 
károsítók) 

e) Tervezett biológiai és szermaradék analitikai vizsgálatok  

f) Toxikológiai adatok  

g) Korábban elvégzett szermaradék vizsgálati 
h) A kultúra/ károsító/ dózis/ kísérleti hely/ kezelés adatai 
 
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.  
 
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,  

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


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 (cégkapún/ügyfélkapún) keresztül történik.  
 
Az ügyintézés határideje:  
A hiánytalanul benyújtott kérelem esetén: 8 nap, teljes eljárás esetén: 60 nap. 
 
Az eljáráshoz 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 
- 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 használandó 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 

Formanyomtatvány 

 

KÍSÉRLETI ENGEDÉLYKÉRELEM 

növényvédő szerek biológiai hatásvizsgálatához 

(application for efficacy trials by pesticides) 

 

1. Kérelmező neve és címe (name and address of applicant): 

 

2. Készítmény neve ((kódja) és típusa, rendeltetése (name, code number and type of product, 
formulation)): 
 

3. A szer hatóanyagának megnevezése (kötelező!), kódszáma (chemical and common name, code 
number, name of active ingredient (required!)): 
 

4. Milyen más országban engedélyezett (hatóanyag/készítmény) (countries where the product or 
active substance is registered) 
 

5. Kísérlet célja (goal of trials): biológiai hatásvizsgálat / szermaradék analitikai vizsgálat / szelektivitási 
vizsgálat / bemutató kezelés. (a megfelelő aláhúzandó) 
 

Készítménynév (kódszám) ((Name of product (code number)) – Hatóanyaga (active substance) (g/l; 

g/kg; % ) 

Kultúra 

(crop)  

 

Károsító 

(pest) 

Dózis  

(dosage) 

kg/ha; l/ha; 

g/ha; 

LWA kg-

l/ha 

Kísérleti hely 

(place of trial) 

/Megye 

(county 

Kivitelező 

(test facility) 

Kezelés ideje / száma / 

parcella mérete 

(timing and number of the 

treatments, plant growth 

stage (BBCH), plot size) 

     

 

6. Technikai adatok (technical data): 

 Hatóanyag (active ingredient) Készítmény (formulation) 

p.o. LD50   

hatóanyag felezési ideje 

talajban, szabadföldön, 

napokban (soil DT50 – field 

/days/) 

 - 

Egyéb információk 

(other information) 
  

   

7. Korábban elvégzett szermaradék vizsgálati adatok (Results of pesticide residue analysis 

performed earlier): 

Kultúra 

(crop)  

Ország 

(country) 

Dózis 

 (dosage) 

(g-kg-l/ha) 

 

Kezelés 

utáni napok 

száma 

(numbers of 

days after 

treatment) 

EU maradék 

határérték 

(mg/kg) 

(EU residue 

measured) 

Javasolt, vagy külföldön elfogadott 

élelmezés 

egészségügyi várakozási idő (nap) 

(preharvest time interval, recommended 

or accepted abroad (in days) 

      

 


