
4. Egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezése 
 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 
 

Pest Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatokat ellátó illetékes 

járási hivatala. 
 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 
 

Az eljárás kérelemre indul, melynek tartalmaznia kell: 
 

Az egészségügyi kártevőirtó tevékenységet személyesen végző foglalkoztatott 

személy: nevét és születési idejét, valamint szakképzettségét igazoló 

oklevele, bizonyítványa számát, kiállítója megnevezését, vagy – az 

egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett 

tevékenység szabályairól szóló 16/2017 (VIII. 7.) EMMI rendelet 3. § (6) 

bekezdése szerinti, elismert szakmai gyakorlattal rendelkező foglalkoztatott 

személy esetén - szakmai gyakorlata elismeréséről szóló határozat számát, 

kiállításának időpontját. 

Az egészségügyi kártevőirtó szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy az engedély 

kiadása esetén az egészségügyi kártevőirtó tevékenységet, vagy valamely 

résztevékenységet csak az a) pont szerinti foglalkoztatott személy végzi. 

(2) Az engedély abban az esetben adható ki, ha a kérelmező egészségügyi 

kártevőirtó szolgáltatónál a tevékenység céljára szolgáló valamennyi 

telephelye tekintetében biztosítottak az e rendelet szerinti előírások 

betartásának feltételei. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 
 
Papír alapon, elektronikus ügyintézés jelenleg a Hivatalnál még nincs. 

Elektronikus úton kizárólag kapcsolattartásra, egyeztetésre van lehetőség; az 

ügyintézési határidőket is a papír alapon beérkezett dokumentum beérkezését 

követő naptól kell számítani. 

 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 
 

1990. évi XCIII. tv. 29. §. (1) bekezdése alapján: 3.000,-Ft, melyet a Pest 

Megyei Kormányhivatal által vezetett 10048005-

00299516 számú számlára kell átutalni/befizetni. Az átutalás 

megjegyzés rovatában fel kell tüntetni: „eljárási illeték”. A befizetés igazolását a 

kérelem mellékleteként csatolni kell. 

 

Az ügyintézés határideje: 
 



Az általános ügyintézési határidő 8 nap. 
 

Ügymenet leírása: 
 

A kérelem benyújtása történhet személyesen, postán a benyújtást követően a 

hatóság a kérelmet megvizsgálja és szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra 

szólítja fel. 

 

 
 
Szükség esetén helyszíni szemle tartása, előre egyeztetett időpontban. 
 

A rendelkezésre álló tények, bizonyítékok alapján érdemi döntés meghozatala 

vagy az eljárás megszüntetése. 

A döntés postázása után, az átvétel visszaigazolását követően, fellebbezés 

hiányában a döntés a közléstől számított 15. napon véglegessé és 

végrehajthatóvá válik. 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 
 

- 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet az egészségügyi kártevőirtó 

szerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól 

- 2000. évi XXV törvény a kémiai biztonságról 

- 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM- FVM- KvVM együttes rendelete a biocid 

termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről 8. számú 

melléklete 

- 18/1998. (VI.3.) NM rendelete a fertőző betegségek és járványok 

megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről. 

 

Az ügy intézését segítő útmutatók: - 
 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: - 
 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 
 


