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Amely létrejött egyrészről a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (székhely: 1024 

Budapest, Keleti Károly u. 24., törzsszám: 598349, adószám: 15598347-2-41, képviseli: 

Lukács József igazgató), mint eljáró hatóság – 

 

másrészről a … (székhely: ..., cégjegyzékszám: …, adószám: …, képviseli: …), mint ügyfél  

 

 

 

(együttes említésük során: szerződő felek) között, alulírott helyen és napon az alábbi 

feltételekkel: 

 

Szerződő felek rögzítik, hogy az ügyfél 2013. év folyamán növényfajta állami elismerésének 

kérelmezését tervezi, amely kérelmeket folyamatosan nyújtja be a Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatalhoz. 

 

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 3. § (2) bekezdése szerint „Nagy gyakoriságú, 

rendszeresen ismétlődő hatósági eljárások esetén az eljáró hatóság az ügyféllel külön 

elszámolási rendben is megállapodhat az igazgatási szolgáltatási díjak fizetésére 

vonatkozóan.” 

 

Szerződő felek jelen megállapodással az ügyfél által kezdeményezett növényfajta állami 

elismerése iránti eljárások igazgatási szolgáltatási díjának elszámolási rendjét az alábbiakban 

rendezik: 

 

1.)  Ügyfél a növényfajta állami elismerése iránti bejelentéssel egyidejűleg köteles 

megfizetni annak a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. számú melléklet 19.1.1. pont 

szerinti igazgatási szolgáltatási díját. 

 

2.)  Ügyfél a növényfajta állami elismeréséhez kapcsolódóan adott évben elvégzett DUS 

vizsgálat, illetve gazdasági értékmegállapító vizsgálat 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. 

számú melléklet 19.2, illetve 19.3. pont szerinti igazgatási szolgáltatási díját évente két 

részletben fizeti meg a következő ütemezésben: 50 %-át a kísérlet beállításakor, míg 

fennmaradó részét az éves vizsgálat befejezésekor. 

 

3.) Az eljáró hatóság az 1.) és 2.) pontban megjelölt igazgatási szolgáltatási díjról, illetve 

annak részletéről számlát állít ki. 

 

4.) Amennyiben az ügyfél jelen megállapodás szerinti igazgatási szolgáltatási díj fizetési 

kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az eljáró hatóság jogosult jelen megállapodást 

azonnali hatállyal felmondani. 

 

5.)  Az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban jelen megállapodásban nem 

szabályozott kérdésekben a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet előírásai az irányadóak. 

 



 

 

 

 

6.) Szerződő felek rögzítik, hogy jelen megállapodás kizárólag az igazgatási szolgáltatási 

díj fizetésére vonatkozik, a növényfajta állami elismerése iránti eljárást egyebekben 

nem érinti. 

 

Jelen megállapodást szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá. 

 

Budapest, 2013. 
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Fekete László 

gazdasági elnökhelyettes 


