
Növényvédő szer légi kijuttatási tervének jóváhagyása

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 mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V.
6.)  FVM–GKM–KvVM  együttes  rendeletet  2.  számú  melléklete
szerinti Légi permetezés engedélyezése iránti kérelem/bejelentés
nyomtatvány  és  a  3.  számú  melléklete  szerinti  Bejelentés  a
mezőgazdasági repülés megkezdéséről nyomtatvány

Ügyintézés illetéke, 
igazgatási szolgáltatási díj

1 kijuttatási terv elbírálása: 5.000.- Ft.

kijuttatási  tervtől  eltérően  újabb  terület  felvétele  a  kérelembe:
5.000.- Ft.

Ügyintézési határidő 21 nap

Eljárást megindító irat 
(kérelem) benyújtásának 
módja

Személyesen, elektronikusan, postai úton

Alapvető eljárási 
szabályok, ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás

A növényvédő szer légi kijuttatását folytatni kívánó felhasználónak
kijuttatási terv jóváhagyására irányuló a 44/2005 FVM-GKM-KvVM
rendeletet  2.  melléklete  szerinti  kérelmet  (a  továbbiakban:
kérelem) kell benyújtania. 

A  kérelmet  a  növényvédelmi  szakirányító  nyújthatja  be,  aki  az
eljárásban ügyfélként szerepel.  A kezelendő terület használója a
kérelemben és az eljárásban megbízóként szerepel. 

Egy  kijuttatási  terv  több  terület  (egy  földhasználó)  éves  összes
kezelését is tartalmazhatja (illeték nem változik)

A kijuttatási terv engedélyezése iránti kérelmet a tervezett első légi
permetezés megkezdése
előtt legalább harminc nappal kell benyújtani. 
A  kérelmet  a  jogszabályoknak  meghatározott  bizonyítékok
kíséretében  kell  benyújtani,  amelyek  alátámasztják,  hogy  a  légi
kezelés indokolt. 

A légi permetezés akkor engedélyezhető, ha
a)  a  termés  mennyiségét,  minőségét  veszélyeztető  károsító
megjelenésével, illetve az ilyen
hatású  meteorológiai  és  egyéb  természeti  körülmény
bekövetkezésével járó állapot a légi
kijuttatáson kívüli  más növényvédelmi módszerrel eredményesen
nem hárítható el, vagy
b)  a  növényvédő  szer  földi  úton  történő  alkalmazásával
összehasonlítva a légi kijuttatás
előnyösebb  az  egészségre  és  a  környezetre  gyakorolt  kisebb
hatása miatt.
A hatóság az engedélyt határozat formájában adja ki
A  szakirányító  a  kezelés  megkezdése  előtt,  de  legkésőbb  a
kijuttatást  megelőző  munkanap  délelőtt  9  óráig  a  növény-  és

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


talajvédelmi  igazgatóságnál  a  44/2005  FVM-GKM-KvVM
rendeletet  3.  melléklete  szerinti  adattartalommal  a  légi
munkavégzést bejelenti.

Ügytípushoz kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke

• 44/2005  FVM-GKM-KvVM  rendeletet  a  mező-  és
erdőgazdasági légi munkavégzésről;

• 2009/128/EK irányelv 9. cikke a légi permetezésről;
• 2008.  évi  XLVI.  törvény az  élelmiszerláncról  és  hatósági

felügyeletéről 
• 43/2010.  (IV.  23.)  FVM  rendelet  a  növényvédelmi

tevékenységről 
•  2016.  évi  CL.  törvény  az  általános  közigazgatási

rendtartásról
• 383/2016.  (XII.  2.)  Korm.  rendelet  a  földművelésügyi

hatósági  és  igazgatási  feladatokat  ellátó  szervek
kijelöléséről

Ügyintézéshez használt, 
letölthető nyomtatványok

44/2005 FVM-GKM-KvVM rendeletet 2. melléklete szerinti kérelem
forma

Időpontfoglalás Telefonon: 06 (35) 501-370

Igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése

nincs

Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és 
kötelezettségekről 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
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