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Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok

az  egyes  növényegészségügyi  vizsgálatok  költségeinek
támogatásáról szóló  117/2007.  (X.10.)  FVM  rendelet  1.  számú
melléklete  szerinti  Kérelem  támogatott  növényegészségügyi
vizsgálatokban való részvételre űrlap

Ügyintézés illetéke, 
igazgatási 
szolgáltatási díj

Igazgatási szolgáltatási díj fizetendő a 63/2012. (VII.2.) VM
rendelet 1. sz. melléklete 10.1. pontjaiban meghatározottak szerint.

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; e-mailban a novenyvedelem@nograd.gov.hu címen, 

Alapvető eljárási 
szabályok, 
ügymenetre 
vonatkozó 
tájékoztatás

Támogatott  növényegészségügyi  szolgáltatást  vehet  igénybe az a
természetes személy,  jogi  személy  vagy jogi  személyiséggel  nem
rendelkező szervezet, aki (amely) 
a)  megfelel  a  702/2014/EU  bizottsági  rendelet  I.  számú
mellékletében  megfogalmazott  mikro-,  kis-  és  középvállalkozás
meghatározásának,  vagy  fajtanemesítési,  szaporító  alapanyag
előállítási  és  fenntartási,  illetve  ehhez  kapcsolódó  közhasznú
kutatási tevékenységet végez, 
b) a támogatási kérelem benyújtásakor 
ba)  nem áll  csőd-,  felszámolási  vagy végelszámolási eljárás alatt,
illetve  természetes  személy  esetében  nem  áll  gazdálkodási
tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt, 
bb) nincs lejárt köztartozása, 
bc)  nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt
jogerős határozattal megállapított köztartozása, 
c)  nem  minősül  a  702/2014/EU  bizottsági  rendelet  2.  cikk  (14)
bekezdésében meghatározott nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,
és 
d)  nem  címzettje  valamely  támogatás  visszafizetésére  kötelező
olyan bizottsági határozatnak, amely a támogatást jogellenesnek és
belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította, 
és a fentiekről az 1. számú melléklet szerinti támogatási kérelmében
nyilatkozik. 
A támogatott  szolgáltatás igénybevételének további  feltétele,  hogy
az  elvégzett  vizsgálat  a  növényegészségügyi  alkalmasságot
igazolja. 15 

Amennyiben kormányhivatal az 1. számú melléklet szerinti kérelmet
elfogadja,  úgy  a  termelőnek  a  vizsgálati  díjról,  illetve  költségről
kiállított  számla összegét  -  az  általános forgalmi  adó összegének
kivételével  -  nem  kell  megfizetnie.  Az  általános  forgalmi  adó
összegének  megfizetése  a  termelőt  terheli.  A  támogatási  keret
kimerülése esetén a  szolgáltatást  igénybe vevő köteles  a számla
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teljes összegét a szolgáltatást végzőnek kifizetni. 
Amennyiben a Kincstár megállapítja,  hogy a szolgáltatást igénybe
vevő a támogatott szolgáltatásra nem vagy a kifizetési kérelemben
feltüntetettnél  kisebb  összegben  jogosult,  úgy  a  szolgáltatást
igénybe  vevő  a  jogosulatlanul  igénybe  vett  szolgáltatás
támogatástartalmának megfelelő összeget - az (1) bekezdés szerinti
kérelem  aláírásával  tett  kötelezettségvállalásának  megfelelően  -
köteles a szolgáltatást végzőnek kifizetni. 
Nem  nyújtható  támogatás,  ha  megállapítást  nyer,  hogy  a
növénybetegséget a támogatást igénybe vevő természetes személy,
jogi  személy  vagy jogi  személyiséggel  nem rendelkező  szervezet
idézte elő.

Ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke

-  2008.  évi  XLVI.  törvény  az  élelmiszerláncról  és  hatósági
felügyeletéről 
-  7/2001.  (I.  17.)  FVM rendelet  a  növényegészségügyi  feladatok
végrehajtásának részletes szabályairól
-  117/2007.  (X.10.)  FVM  rendelet  egyes  növényegészségügyi
vizsgálatok költségeinek támogatásáról 
- 702/2014/EU bizottsági rendelet

Ügyintézéshez 
használt, letölthető 
nyomtatványok

117/2007.  (X.10.)  FVM  rendelet  egyes  növényegészségügyi
vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló  1.  számú melléklete
szerinti  Kérelem  támogatott  növényegészségügyi  vizsgálatokban
való részvételre űrlap

Időpontfoglalás Telefonon: 06 (35) 501-370

Igénybe vehető 
elektronikus 
programok elérése

nincs

Tájékoztatás az 
ügyfelet megillető 
jogokról és 
kötelezettségekről 

Feltételek teljesülése esetén jogosult a támogatott  vizsgálatokban
való részvételre

Köteles jóhiszeműen együttműködni a hatósággal.


