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EMLÉKEZTETŐ 

az NSZ Műszaki Szakbizottságának 2018. március 28-i üléséről 

 

Helyszín: Alfa Csányi Irodaház II. emeleti tárgyaló (1043 Budapest, Csányi László u. 34.) 

Jelen vannak: lásd csatolt jelenléti ív szerint  

Napirend: 

1. Az NSZ és a jelenlévők rövid bemutatkozása a vendégeknek 

2. Tóth Ágoston összefoglalója a Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, 

Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, Növény- és Talajvédelmi 

Osztályának feladatairól, különösen a kísérleti engedélyezéssel kapcsolatos 

ügymenetről  

3. Konzultáció az aktuális kérdésekről, az NSZ hogyan segítheti a Hivatal és a 

tagvállalataink munkáját 

4. Egyebek 

 

Szalkai Gábor üdvözölte a megjelenteket, megköszönte a vendégeknek, hogy elfogadták 

meghívásunkat és eljöttek erre a konzultációs alkalomra. 

Ismertette az e-mail-ben kiküldött napirendi pontokat és felhívta a figyelmet a meghívóhoz 

mellékelt magatartási szabályok betartására is. 

 

1. napirend. 

Röviden bemutatta a szövetséget, ismertetve céljainkat, a szervezet felépítését, tisztségviselőit, 

a titkárság munkatársait és a tagjaink által képviselt piaci részesedést.  

Megkérte a jelenlévőket, hogy röviden mutatkozzanak be (tagjainkat ld a csatolt jelenléti íven) 

A Kormányhivatal részéről jelen voltak: 

Tóth Ágoston osztályvezető 

Zanker Angéla növényvédelmi felügyelő 

Ferencz Júlia növényvédelmi felügyelő 

Dr. Cs. Tóth Attila növényvédelmi mérnökszakértő 

 

2. napirend 

Tóth Ágoston elmondta, hogy osztályuknak vannak országos illetékességű és másodfokú 

feladatai egyaránt, amit 9 fővel látnak el. Kollégái főként mérnökszakértők, akik korábbi 

munkaköreik által jártasak az egyes szakterületeteken.  

• Kísérleti engedélyek kiadása 

• Ökológiai gazdálkodás folytatásakor párhuzamos termelés és átállási terv jóváhagyása 

• Ökológiai gazdálkodás megkezdésekor a megelőző időszak átállási időszak részeként 

történő elismerése 

• Szőlő törzsültetvény létesítésének előzetes engedélyezése 

• Vizsgálóhely „Jó Kísérleti Gyakorlat (GEP)” szerinti inspekciója és elismerése, ismételt 

inspekciója 

A hivatal honlapján a részletes ügyleírások megtekinthetők 

(http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei/elelmiszerlanc-

biztonsag-foldhivatali-noveny-es-talajvedelmi-erdeszeti-foosztaly/noveny-es-talajvedelmi-

osztaly/ugyleirasok ) 

 

-2018 január 1-től bevezették az elektronikus ügyintézést, ami az e-papír felületen 

(https://epapir.gov.hu/ ) végezhető. Náluk már működik az e-aláírási is.     

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei/elelmiszerlanc-biztonsag-foldhivatali-noveny-es-talajvedelmi-erdeszeti-foosztaly/noveny-es-talajvedelmi-osztaly/ugyleirasok
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei/elelmiszerlanc-biztonsag-foldhivatali-noveny-es-talajvedelmi-erdeszeti-foosztaly/noveny-es-talajvedelmi-osztaly/ugyleirasok
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei/elelmiszerlanc-biztonsag-foldhivatali-noveny-es-talajvedelmi-erdeszeti-foosztaly/noveny-es-talajvedelmi-osztaly/ugyleirasok
https://epapir.gov.hu/
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Az elektronikusan beadott mellékletek közül a word dokumentumokat érdemes e-mailen is 

megküldeni, mert ezeket jól tudják használni az engedélykiadás előkészítésében. 

-Jelenleg kb. 50 cég rendelkezi GEP minősítéssel, amit 2, illetve 5 évenként meg kell újítani.  

Az ügyvezető megköszönte a beszámolót és javasolta térjenek át a konzultációra. 

 

3. napirend 

• Kratancsik Elvira (KE): hány ökológiai engedélykérelem van évente? 

Tóth Ágoston (TÁ): Az elmúlt ében 65 korosítási kérelem volt és 6 átállási tervet 

engedélyeztek. 

• KE: Ha egy cégnek több telephelye van, telephelyenként kell GEP engedélyt kérni? 

TÁ: Ha minden telephelyen egységes a módszertan jogi személyenként egy egységként 

kezelik. 

• KE: lehet-e számítani random ellenőrzésekre? 

TÁ: Igen, néhány nappal előtte jelzik az érkezést. 

• Cs. Tóth Attila (CsTA): felhívta a figyelmet, hogy az újra minősítés kérelemre indul, 

legalább 2 hónappal a lejárat előtt be kell nyújtani a kérelmet. 

• József Csilla (JCs): Mi a véleményük a GEP cégek munkájának minőségéről? 

TÁ: jó a tapasztalatuk, korrekt precíz munkát végeznek, persze vannak szabálytalanságok 

és pontatlanságok, de ezek egy része már nem kérhető számon a sok személyi változás 

miatt. 

• JCs: megjegyzi, nekik is hasonló tapasztalataik vannak. Az EPPO 4. zónás kísérleteket 

szívesen végeztetik magyarországi céggel. 

KE: megerősíti, nekik jók a tapasztalataik. 

 

Kísérleti engedélyek 

TÁ: kéri, hogy ha vizsgáló cég igényel kísérleti engedélyt, akkor a megbízó cég 

hozzájárulására is szükségük van, ez maga a szerződés is lehet az üzleti titkoknak minősülő 

adatok kitakarásával. 

 

Elektronikus ügyintézés 

-Az ügyfélkaput/cégkaput csak belföldi cégek tudják használni 

-Az értesítendők körét lehet szelektálni a rendszerben  

-Magánszemély, vagy külföldi cég részére papíron küldenek határozatot 

 

Számlázás 

1. A határozatban szerepel az összeg, a számlaszám és a fizetési határidő. A határozat 

száma legyen az utalás megjegyzés rovatban feltüntetve. Az összeg beérkezése után 

küldik a számlát. 

2. Másik megoldás lehet, ha a kérelemre kiadnak egy függő végzést, majd egy 

hiánypótló végzést a díj megfizetéséről. Ezt szeretnék elkerülni. 

JCs: megjegyzi, hogy náluk a pénzügy hatósági díjként kezeli ezeket a kifizetéseket, ez jól 

bevált gyakorlat. 

 

Kérdések: 

• JCs: A jó idő beköszöntével jelentősen megnövekszik a kérelmek száma, hogyan tudják 

ezt kezelni? 

TÁ: Számukra jobb, ha a cégek nem várják össze a kérelmeiket, hanem kisebb 

egységekben adják be. Az elektronikus rendszer csak egyszer biztosít lehetőséget a 

hiánypótlásra. Ezért inkább telefonon jelzik, ha szükséges még valami, amit az 

ügyfélkapu mellett, e-mail-ben is megküldhetnek. 
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• JCs: Vetőmag fajta kísérleteknél, ha Magyarországon nem engedélyezett a csávázószer 

szükséghelyzeti engedélyt kell kérni? 

TÁ: Jogszabályilag ez nem megoldott, a NÉBIH Jogi Bizottságnak javaslatot kellene 

kidolgozni a jogszabály módosítására. 

KE: esetleg fitotoxicitási kísérletként kellene beállítani – csávázószer tolerancia 

vizsgálatnak? 

• Ferenczi Júlia (FJ): felhívta a figyelmet a kísérleti engedélykérelem formanyomtatvány 7. 

pontjának részletes kitöltésére a hatóanyagról rendelkezésre álló információkkal, mert ez 

jelentősen gyorsítaná a munkájukat. Másrészt ezzel sok esetben elkerülhető a 

termésmegsemmisítés elrendelése is.  

• FJ: kérte, hogy a kezelés megkezdése előtt legalább 2 héttel kérjék meg az engedélyt. A 

kivitelezés helyszínét legalább megye szinten adják meg, ha GEP-es cégnél ez nem 

tudható, jelezzék, hogy nincs információ. 

• Deliagosz Alexandra: Készítményekre kell kérni az engedélyt? 

• FJ: GEP vizsgáló helyenként menjenek ki a határozatok, hogy ne legyen duplikáció, bár a 

jogszabály ezt nem tiltja. 

• TÁ: javasolta az általuk összeállított formanyomtatvány használatát, mert így gyorsabb 

lehet az eljárás. 

Megkérdezte, hogy a növénykondícionáló szerek és az adalék anyagok a jelenlévők 

szerint hová tartoznak, termésnövelő, vagy növényvédő szerek. 

• JCS: Növény kondicionálókra a termésnövelő anyag engedélyezés szabályai 

vonatkoznak, a hatékonysági vizsgálatok is a termésnövelő anyag engedélyezés 

követelményeinek kell megfeleljenek. Az adalék anyagokra a 89/2004-es rendelet 9. 

melléklete szerint kell benyújtani a kérelmet. 

 

Az ügyvezető megköszönte a részletes tájékoztatást és a jelenlévők aktív részvételét. Kérte a 

hatóság képviselőit, hogy a formanyomtatványt küldjék meg az NSZ részére és az 

emlékeztetővel kiküldjük tagjainknak. Mindenkinek áldott ünnepeket kívánva bezárta az 

ülést. 

 

Kmf. 

 

 

 

 Készítette: Jóváhagyta 

 

 …………………………………….. ………………………………….. 

 Toronyi Oszkárné sk. Kratancsik Elvira sk. 
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1. ADAMA Szabó Géza fejl. és regisztr. 

vez. 

439-2000*/30/382-

2901/439-2009 

geza.szabo@adama.com 
1. jelen volt 

2. AGROTERM Forgácsné Balatoni 

Andrea 

 (88) 455 069/ 

+3630/286-2392/ 

(88) 455 118 

 

andrea.balatoni@agroterm.hu 2.  

 

3. Arysta Life 

Science 

Major Viktória  335-2101 +3620/497-

6965/335-2103 

viktoria.major@arysta.com 
3. jelen volt 

4. BASF Kovács Magdolna  250-9753 /250-4660  magdolna.kovacs@basf.com 
4. Deliagosz Alexandra volt jelen 

 

5. BAYER Kratancsik Elvira Regisztációs 

menedzser 

487-4184 +3620/519-

2767/487-4117 

elvira.kratancsik@bayer.com 
5. jelen volt 

6. BELCHIM  Denke Gábor  +3630/231 0706/ gabor.denke@belchim.com 
6.  

7. CRESCO Laczkóné Spilák 

Kirszina 

  krisztina.spilak@indamail.hu 
7.  

8. Dow-DuPont Csató Attila Reg. menedzser +3620/559-1199/ acsato@dow.com 
8. jelen volt 

9. FMC Dr. Somlyay István regiszt. 

igazgató 

+3630/957-9366 istvan.somlyay@fmc.com 
9. kimentett magát 

 

10. FMC Puskás Gabriella eng. vez. /336-2121 Gabriella.puskas@fmc.com 
10.  

mailto:andrea.balatoni@agroterm.hu
mailto:viktoria.major@arysta.com
mailto:elvira.kratancsik@bayer.com
mailto:istvan.somlyay#fmc.com
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11. KWIZDA 

AGRO 

Vendrei Zsolt Reg. szakértő 224-7300/ + 36 30 

747-0922 /212-0873 

Zsolt.vendrei@kwizda.hu 
11. …………………………….. 

12. MONSANTO Dr. Czepó Mihály Termék fejl. és 

eng. igazgató 

289-3192/+3620/ 

9531-379/289-3131 

mihaly.czepo@monsanto.com 
12. kimentette magát 

13. NUFARM  Fazekas Fanni  248-2147 

/319-1299 

fanni.fazekas@hu.nufarm.com 
13. jelen volt 

 

14. SHARDA Dr. Kondár László techn. és fejl. 

igazgató 

+36 22 504 286/+36 30 

834 5121/+36 22 504 

286 

Laci.kondar@t-onlin.hu  

14. jelen volt 

 

15. SUMIAGRO Jáger Ferenc fejl. és eng. 

manager 

214-6441/+3630/ 396-

5611/202-1649 

ferenc.jager@sumiagro.hu 
15. kimentette magát 

16. SYNGENTA József Csilla regisztr. vezető 488-2297/+3620/ 

9562-664/225-3050 

csilla.jozsef@syngenta.com 
16. jelen volt 

17. NSZ Szalkai Gábor ügyv. ig. 460-9441, +3620-411-

0879/460-9442 

gabor.szalkai@hucpa.hu 
17. jelen volt 

18. NSZ Toronyi Oszkárné főtanácsos 460-9442, +3630-743-

2776/ 460-9442 

zsuzsa.toronyi@hucpa.hu 
18. jelen volt 

19. BAYER Guttyán Erika Reg. Manager +3630 658-7685 erika.guttyan@bayer.com 
19. jelen volt 

20. SYNGENTA Horváth Boglárka Reg. & Stew. 

Manager 

+3620 240-0589 boglarka.horvath@syngenta.com 
20. jelen volt 

mailto:mihaly.czepo@monsanto.com
mailto:Laci.kondar@t-onlin.hu
mailto:ferenc.jager@summit-agro.hu
mailto:csilla.jozsef@syngenta.com
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21. PMKH Tóth Ágorston osztályvezető +3620 411-0890 toth.agoston@pest.gov.hu 
21. jelen volt 

22. PMKH Zanker Angéla növényvédelmi 

felőgyelő 

+3620 439-2879 zanker.angela@pest.gov.hu 
22. jelen volt 

23. PMKH Ferenczi Júlia növényvédelmi 

felőgyelő 

+3620 371-0841 ferenczi.julia@pest.gov.hu 
23. jelen volt 

24. PMKH Dr. Cs Tóth Attila növényvédelmi 

mérnökszakértő 

+3620 4110781 cs.totha@pest.gov.hu 
24. jelen volt 

25.      
25.  

 


