
Zala Megyei KorMányhivatal növény- és talajvédelMi igaZgatósága 

Vezető: 

szabó Béla 
igazgató

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Kinizsi út 81.

Telefon/Fax: + 36 92 550-160, +36 92 311-054

E-mail: zala-nti@mgszh.antsz.hu

Központ feladatai:

Növényvédelmi- és Növényi Termék Ellenőrzési Osztály
- Növényvédő szerek forgalmazásának, felhasználásának ellenőrzése.

- Növények, növényi termékek mintázá-
sa  növényvédőszer-maradék, nehézfém tar-
talom, stb. vizsgálat céljából.
- Zöldség- és gyümölcs minőség, 
nyomonkövethetőség, címkézés ellenőrzése 
a kereskedelemben, export-import szállítá-
sok során.
- Növényi károsítók (rovarok, gombák, víru-
sok, baktériumok, gyomnövények, stb.) el-
terjedésének vizsgálata, felvételezése.
- Zárlati károsítók felderítése, felmérése, 
zárlati intézkedések (megsemmisítés, men-
tesítés, termelési-forgalmi korlátozás, stb.) 
elrendelése és ellenőrzése.

Zala Megyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága 

Kirendeltségek:   Nagykanizsa,  Erdész u. 1/B  (Tel./Fax.: + 36 93 311-289)   
  Keszthely, Csík F. sétány 1. (Tel./Fax.: + 36 83 312-987)
  Letenye, Mura híd  (Mobil.: +36 20 256-3861)



Zala Megyei KorMányhivatal növény- és talajvédelMi igaZgatósága 

-  Növényi károsítók – köztük a parlagfű - elleni védekezési kötelezettség 
betartásának ellenőrzése.

-  Szaporítóanyag előállítás növényegészségügyi ellenőrzése, mintázása.
-  EU tagállamokon kívüli harmadik országokba induló export, ill. onnan érkező 

import szállítmányok növényegészségügyi vizsgálata.

Károsító Diagnosztikai Osztály

-  Növényi károsítók (rovarok, gombák, vírusok, baktériumok, gyomnövények, stb.) 
előfordulásának vizsgálata, azonosítása biológiai laboratóriumi módszerekkel.

-   Növényi károsítók előrejelzése, elterjedésének felmérése.
-  Előrejelzési felhívások kiadása, növényvédelmi szaktanácsadás.
-  Szakcikkek, előadások, publikációk összeállítása.

-  Növényvédő szerek forgalomba hozatala előtti engedélyezési hatékonysági 
vizsgálatok végzése - kísérletek beállítása, értékelése.

-  Növényvédelmi technológiai vizsgálatok, technológia fejlesztési kísérletek.

Talajvédelmi- és Agrárkörnyezet-gazdálkodási Osztály

-  Engedélyek kiadása talajjavításhoz, mezőgazdasági célú tereprendezéshez, 
hígtrágya- szennyvíz, -szennyvíziszap termőföldön történő felhasználásához.

-  Ellenőrzi a talajvédelmi kötelezettségek teljesítését.
-  Regisztrálja, ellenőrzi a nitrátérzékeny területen mezőgazdasági tevékenységet 

folytatók adatszolgáltatását, hatósági igazolást ad ki.
-  Termőföldön ellenőrzi a nitrát szennyezéssel szembeni védelmet szolgáló 

előírások megtartását.
-  Szakhatóságként jár el ültetvény telepítés, termőföld termelésből történő kivonása, stb. során különböző hatósági eljárások 

keretében.
-  Termésnövelő anyagok (műtrágyák, komposztok, virágföldek, stb.) minőség ellenőrzésének végzése
-  Ellátja a kölcsönös megfeleltetéssel (mezőgazdasági termelőkre vonatkozó jogszabályi előírások komplex ellenőrzésével) 

kapcsolatos feladatokat.
 

Ügyfélfogadási idő:

Szervezeti egység Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Igazgatóság - 8-11; 13-16 - 8-11; 13-16 -

Nagykanizsai Kirendeltség - 8-11; 13-16 - 8-11; 13-16 -

Keszthelyi Kirendeltség - 8-11; 13-16 - 8-11; 13-16 -

Letenyei Határkirendeltség* 

* Határállomás nyitvatartása: hétfő-vasárnap naponta 8-20 óra között, előzetes értesítés szerint.


