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Hatóanyag
Uniós döntés

Termék 
(újra-) engedélyezés

Tagállami döntés

A magyar hatóság erejének megfelelően mind a hatóanyag, mind a 
készítmény engedélyezésbe részt vesz
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A NÖVÉNYVÉDŐ SZER ENGEDÉLYEZÉS INTÉZMÉNYEI

Agrárminisztérium
(Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály)

Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági 
Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-
védelmi Igazgatóság

Jogalkotás, politikai 
képviselet Kijelölt nemzeti 

hatóság
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EGY HATÓANYAG ÉS EGY KÉSZÍTMÉNY DOSSZIÉJA



HÁROM ZÓNÁS ÉRTÉKELÉSI RENDSZER
zónánként egy tagállam értékel

Raktár, üvegház és vetőmag kezelésénél az egész EU egy zóna –
csak egy tagállam értékel

Déli zóna

Északi zóna

Középső zóna
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ELJÁRÁSI HATÁRIDŐK
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Dossier 
submission

Confirming 
zRMS, 

Pre submission 
meeting

Comp. check, assessment of 
sections, keeping contact with 
applicant, further information

DRR is sent for 
commenting to 

MSs and 
applicant

zRMS completes 
dRR and issues 

authorisation or 
refuses

Assessment 
and decision of 
cMS

months

Authorisation or 
refusal of cMS
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KÉSZÍTMÉNY DOSSZIÉK TARTALMA

1.Hatóanyag azonosság
2.Fizikai-kémiai tulajdonságok
3. Technológia-GAP
4.Analitikai módszerek
5.Egyéb (Csomagolás, tárolás)
6.Toxikológia
7.Szermaradék 
8.Környezeti sors
9.Biológiai hatékonyság
10.Ökotoxikológia

Zónafüggetlen
elemek

Zónafüggő elemek
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• Zonális értékelés új PPP   HU=zRMS
Határidő: 1 év Valóság: 2 év     EU átlag:  1.5-2 év
Darabszám: 2-5 /év   (CZ, AT >30 !)

• Engedély átvétel HU= cMS,    Kölcsönös elismerés (MR)
Határidő: 4 hónap Valóság: 1 év     EU átlag:  1 év
Darabszám: 60-70/év

• Felülvizsgálat, engedélymegújítás  : 20-25 / év  
• Engedélymódosítás HU=zRMS, HU= cMS
• Módosítás nemzeti értékeléssel >200
• Adminisztratív módosítások

• Klón engedély: 60-70/év
• Parallel ügyek 80-90 /év

KÉSZÍTMÉNY ENGEDÉLYEZÉSI FELADATOK

Tőkés Gábor 



• Magyarország nem állít fel „nemzeti követelményeket” (national
requirement)
(eltérően néhány jelentősebb tagállamtól)

• Megköveteljük a hazánkra releváns  EPPO zóna és környezeti sors 
forgatókönyvek vizsgálatait (összhangban a Rendelettel) 

• A kérelem benyújtásakor érvényes útmutatókat használjuk 

ÉRTÉKELÉSI ALAPELVEK
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• 1107 R. Art 74 : A tagállamok díjtételből fedezik az 
engedélyezési munka  költségeit

• 63/2012 VM r.: Jól kidolgozott, munkával arányos 
díjak – EU szinten nem magas

• A bevételek akkor teljes mértékben fedezték a 
kiadásokat, az engedélyezés az állam számára nem 
járt költséggel!

• Kiadások: Bérek és járulékok, rezsi, utazások, 
zonális titkárság 

KÖLTSÉGEK ÉS BEVÉTELEK

10 Tőkés Gábor 



• 1107 R. Art. 75:  Minden tagállam köteles a rendszer 
működtetéséhez elegendő személyzetet fenntartani 

• EP 2018.IX.13-i állásfoglalása (Poc-jelentés) 
Az EP felszólítja a tagállamokat, hogy 
- gondoskodjanak a rendelet hatékony végrehajtásáról;

- kezeljék az illetékes nemzeti hatóságok krónikus 
humánerőforrás-hiányát

• A késések legfőbb oka a kapacitáshiány

KAPACITÁS - EU
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• A mezőgazdaság jelentőségéhez képest az egyik legkisebb létszámú 
hatóság

• A többi feladat mellett zonális értékelést (ami a rendszer lényege) 
alig tudunk végezni

• Létszám:  2016: 31 fő 2018.IX: 25 fő 2018.XII:  21 fő   2019: 25 
fő
2020: 29 fő 2021: 33 fő

• Más tagállamokban: 
AT: 55  CZ: 50  BE: 50  NL: 150   PL: 150    DE: 200    
UK 250 FR:110     DK:70

KAPACITÁS – MAGYARORSZÁG
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• Tisztán hatósági státuszok, intézményen belül (CZ, DE)
• Engedélyezés hatóságnál, értékelés külső intézményekben (PL, IT)
• Önálló költségvetésű hatóság - rugalmas létszámgazdálkodással   (UK, 

NL) 
• Állami tulajdonú kft (AT) 
• Magyarország: NÉBIH + ÉLBC kft 

MŰLÖDÉSI MÓDOK AZ EU TAGÁLLAMOKBAN
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PIACI HELYZET MA EURÓPÁBAN

MARKET CAPACITY (3 ZONES COMBINED) 

1-1,5 Y

1,5 -2 Y

2 - 3 Y

3+ Y

• A növényvédő szerek zonális 
engedélyezése során éves 
szinten közel 500 engedély 
kérelem keletkezik az 
Europai Unio tagállamaiban.

• A növényvédő szerek zonális 
engedélyeinek kiadása 
értékelése és kiadása az EU 
tagállamai-ban különböző 
mértékben eltér a törvényileg 
előírt határidőtől.



NEVEX INSTITUTE KFT.
• Cégünket a növényvédőszer engedélyezési folyamatban 

szükséges tudományos értékelés precíz, hatékony elősegítésére 
hoztuk létre.

• A NEVEX Institute akkreditált, hatósági partner-szervezetként 
kapcsolódik be a növényvédő szerek engedélyezési folyamatába.

• Tevékenységünkkel jelentősen lerövidíthetjük az új készítmények 
engedélyhez, és végső soron a magyar gazdákhoz jutását, ami 
egyszerre érdeke a forgalomba hozó cégeknek, a 
mezőgazdaságban termelést végző gazdáknak és a hatóságnak 
egyaránt.

• Szakértelmünkkel, és piaci szemléletünkkel megkönnyítjük a 
kérelmezők és a hatóságok közötti munkát és kommunikációt.



• Piaci alapokon működő professzionális, kereskedelmi társaság, amely államilag 
elismert tanúsítvánnyal, a dossziék értékeléséhez szükséges akkreditációval fog  
rendelkezni.

• Megfelelő létszámú és képesítésű szakértő alkalmazásával az engedélyezési 
folyamatot jelentősen felgyorsítjuk az értékelések elvégzésével.

• A NÉBIH-hel és egyéb hatóságokkal transzparensen és 
szorosan együttműködünk.

• Rendszeres kapcsolattartás a megrendelőinkkel, 
konstruktív kommunikáció.

• Ebben a rendszerben az engedélyezés továbbra is a 
hatósági körben marad, de a dossziék értékelését a 
szakértői szervezet végzi. A szervezet a hatályos 
jogszabályok alapján készít szakértői véleményt.

NEVEX INSTITUTE KFT. TEVÉKENYSÉGE



• A Kérelmező a NÉBIH felé jelzi előzetes szándékát új készítmény (inter)zonális 
értékelésének elvégeztetésére és egyúttal azon szándékát, hogy az értékelést az 
Akkreditált Szervezettel (A.SZ.-el) kívánja elvégeztetni 

• Új, növényvédő szerek engedélyezését megalapozó zonális értékelés  
(1107/2009/EK rendelet 33-37. cikk)

• Zonális engedélyek átvételének értékelése 
(1107/2009/EK rendelet 33-37. cikk)

• Kölcsönös elismerési eljárások értékelése 
(1107/2009/EK rendelet 40. cikk)

• Engedélyek megújítása során az értékelések 
elvégzése (1107/2009/EK rendelet 43. cikk)

NEVEX INSTITUTE KFT. TEVÉKENYSÉGE



NEVEX INSTITUTE KFT. TEVÉKENYSÉGE

• A Kérelmező a NÉBIH felé jelzi előzetes szándékát új készítmény (inter)zonális
értékelésének elvégeztetésére és egyúttal azon szándékát, hogy az értékelést az
Akkreditált Szervezettel (A.SZ.-el) kívánja elvégeztetni

• Engedély módosítása az engedély birtokosának kérésére
• Kisebb jelentőségű felhasználások értékelése és engedélyezése

• Engedélyezés más dossziéjának felhasználásával
• Magas szakmai szintű konzultáció az értékelési

folyamat során
• Egyéb szakértői tevékenységet a NEVEX Kft. nem

végez.


