
 

Légi permetezés  kijuttatási tervének engedélyezési kérelme / terv módosítása/ „szükséghelyzeti” bejelentés * 

 

Kérelmet benyújtó növényvédelmi szakirányító neve:  …………………………………………..…………… 

Címe:  …………..…………………….……..……………………………... 

 Engedély száma: …………………....………     Érvényessége ……………………..… 

NMNK regisztrációs száma: ………………………………………. 

Eljárás alatti elérhetősége: Telefon:  …………………………………… Fax.:  …………………………… E-mail: ……....……………… 

 

A 44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM rendelet 3/B. §-ában foglaltak szerinti bejelentésnél a hatóság részéről a döntést e-mail, fax, telefon*  formájában kérem 

közölni  

 

Gazdaság/Földhasználó neve (légi permetezést megrendelő):  …………………………………………….................. 

Címe/: …………………………………………..…… 

Kapcsolattartó neve : …………….……………………………….... 

Telefon:  …………………………………… Fax.:  …………………………… E-mail:  ..……………………………………. 

 

Légi permetezést végrehajtó légi jármű üzembentartója neve: ………………………………… 

Címe:  ………………………...……..…………………… 

Légi jármű*:    helikopter  / repülőgép    típusa:…………………………… 

 

A légi permetezésre a 44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM rendelet* 

 

A 3/A. §-ában foglaltak miatt kerül sor.(amennyiben a termés mennyiségét, minőségét veszélyeztető körülmény áll fenn) 

 

B 3/B. §-ában foglaltak miatt kerül sor.(amennyiben a termés mennyiségét, minőségét súlyosan veszélyeztető körülmény áll fenn-nem tervezhető esemény-, 

légi permetezést igénylő szükséghelyzet) 

 

Csatolt dokumentumok: (térképvázlat; károsító felvételezési dokumentáció; hatósági engedélyek- pl. védett természeti, vagy különleges vadászati besorolású 

területek esetén-,lakosság tájékoztatás, stb.): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………

………………………………......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................  

 

               p.h. ……………………………………. 

Kelt: …………....................., év, hónap, nap           szakirányító aláírása 

 
Mellékletek száma:……… 

 

 

Illetékbélyeg 

helye 

 

3000 Ft 



   Szakirányító aláírása:……………………………… 

 

…. számú melléklet a légi permetezés engedélyezési kérelemhez 

 

Légi permetezéssel érintett területek adatai (az egybefüggő permetezendő területek külön területi sorszámok alatt felsorolva): 
 

 

Terület sorszáma:…... 

Település Hrsz.(ek) Blokk és parcellaazonosító, tábla jele 

Terület 

nagysága 

(ha) 

Kultúra 

Távolságok (méterben) 

a kitöltési útmutatóban felsorolt területektől Felszállóhely megnevezése 
a b c d e f g h 

              

A tervezett kezelés közterületet érint-e?* igen nem 

Amennyiben igen, úgy a lakosság tájékoztatási módjának leírása:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

A tervezett légi permetezések illetve a ki- és berepülés érint-e a 44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM rendelet 13. § (1) és (2) bekezdésében megjelölt területet?*   igen   nem 
 

 
Légi kijuttatás 

tervezett 

időpontja(i) ** 

Növényvédő szer/ 

Adalékanyag/ 

Segédanyag 

Dózis Légi permetezés szükségességének indoklása (károsító helyzet leírása stb.) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

Terület sorszáma:.….. 

Település Hrsz.(ek) Blokk és parcellaazonosító, tábla jele 

Terület 

nagysága 

(ha) 

Kultúra 

Távolságok (méterben) 

a kitöltési útmutatóban felsorolt területektől Felszállóhely megnevezése 
a b c d e f g h 

              

A tervezett kezelés közterületet érint-e?* igen nem 

Amennyiben igen, úgy a lakosság tájékoztatási módjának leírása:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

A tervezett légi permetezések illetve a ki- és berepülés érint-e a 44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM rendelet 13. § (1) és (2) bekezdésében megjelölt területet?*   igen   nem 
 

 
Légi kijuttatás 

tervezett 

időpontja(i) ** 

Növényvédő szer/ 

Adalékanyag/ 

Segédanyag 

Dózis Légi permetezés szükségességének indoklása (károsító helyzet leírása stb.) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 



   Szakirányító aláírása:……………………………… 

 

 
 

Kitöltési útmutató:  
 

A melléklet a légi permetezéssel kezelni kívánt területek száma szerint sokszorosítható. 

 

*-gal jelölt rész aláhúzandó 

**44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM rendelet 3/A. §-ában foglaltak szerinti kérelemnél a kezelés időpontját elegendő hónap/dekád pontossággal megadni. 

 

Légi permetezést végrehajtó légi jármű üzembentartójával kapcsolatos adatokat a 44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM rendelet 3/B. §-ban meghatározott 

bejelentés esetén kell kitölteni. A 3/A.§ ban meghatározott kérelem esetén az adatokat a permetezés napján reggel 9 óráig, a kötelező bejelentéskor elegendő 

megadni. 

 

Jelölt rész esetében a)-h) kódolt cellákban a terület légvonalbeli távolságát kell megadni 

a legközelebbi: 

a) lakott területhez, 

b)  a kezeléssel nem érintett szőlő- vagy gyümölcs ültetvényhez, 

c) állattartó területhez, 

d)  élővízhez, 

e)  vízkivételi műhöz, 

f)  működő települési szennyvíztisztító telephez, 

g)  fokozottan védett természeti területhez, 

h)  erdőrezervátum és bioszféra rezervátum magterületéhez. 

Az a)-h) kódolt területektől 500 m-nél távolabb eső területeknél elegendő a ” ”jelet használni a táblázatban. 

 

 

 

A beadvány minden oldalán aláírandó! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kitöltési útmutató nem része a kérelemnek. 


