
Növényvédő szer vásárlási, forgalmazási, illetve felhasználási engedély kiadása

Hatáskörrel rendelkező 
szervezet

Nógrád Megyei Kormányhivatal  

Illetékesség Nógrád megye közigazgatási területe 

Ügyintézés helye
Nógrád  Megyei  Kormányhivatal Agrárügyi  és  Környezetvédelmi
Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály

Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok

A  növényvédelmi  ismereteket  igazoló  bizonyítvány  (egyetemi
oklevél,  leckekönyv,  tanúsítvány  tanfolyam  elvégzéséről,  illetve
tanúsítvány szakmai továbbképző tanfolyam elvégzéséről)

Ügyintézés illetéke, 
igazgatási szolgáltatási 
díj

4000.- Ft. igazgatási szolgáltatási díj

Ügyintézési határidő 21 nap

Eljárást megindító irat 
(kérelem) 
benyújtásának módja

Személyesen vagy postai úton a Növény- és Talajvédelmi Osztály
2660  Balassagyarmat,  Mártírok  útja  78. sz alatti telephelyre
eljuttatva 

Alapvető eljárási 
szabályok, ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás

Magyarországon  csak  megfelelő  képesítéssel  rendelkező
személyek  folytathatnak  növényvédelmi  tevékenységet,  ezért
növényvédő szert vásárolni, forgalmazni és felhasználni kizárólag
I.  vagy  II.  forgalmi  kategóriájú  növényvédő  szer  forgalmazási,
vásárlási  és  felhasználási  engedély  birtokában  lehet.  Ennek  az
engedélynek  a  kiadása  kérelemre  indul  és  a  megfelelő  képzés
sikeres elvégzése után adható ki.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv.
alapján.

Ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke

-  2008.  évi  XLVI.  törvény  az  élelmiszerláncról  és  hatósági
felügyeletéről;
- 2000. évi LXXXIV. törvény a Magyar Növényvédő Mérnöki és
Növényorvosi Kamaráról;
-  43/2010.  (IV.23.)  FVM  rendelet  a  növényvédelmi
tevékenységről;
-  63/2012.  (VII.  2.)  VM  rendelet  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;

Ügyintézéshez használt,
letölthető 
nyomtatványok

nincs

Időpontfoglalás Telefonon: 06 (35) 501-370

Igénybe vehető 
elektronikus programok
elérése

nincs

Tájékoztatás az ügyfelet
megillető jogokról és 
kötelezettségekről 

Jogosult saját és közvetlen hozzátartozója gazdaságában III-as
és II-es kategóriájú növényvédő szerek kijuttatására, jogosult
továbbá felsőfokú képesítésű növényvédelmi szakember
irányítása, felügyelete és felelősége mellett I-es II-es és III-as
kategóriájú növényvédő szerek kijuttatására saját és közvetlen

http://www.csmkh.hu/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=110&Itemid=406


hozzátartozója gazdaságában, illetve alkalmazottként
vállalkozások növényvédelmi tevékenysége során.

Köteles betartani a növényvédő szerek kijuttatási előírásait. Az
engedély elvesztését haladéktalanul jelenteni a  kiállító
hatóságnak.


