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Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 
4032 Debrecen, Böszörményi út 146. 
 
Igazgatójának 
 
S z é k h e l y é n  

K É R E L E M  
 

(Kérjük nyomtatott bet űvel kitölteni!) 
 
Név: .......................................................................... Születési neve: ...................................................................... 

Születési hely, idő: ................................................................................................................................................... 

Anyja neve: ................................................................................................................................................... 

Lakcím: ................................................................................................................................................... 

Tartózkodási hely: ................................................................................................................................................... 

Telefonszám (mobil): ........................................................e-mail cím:......................................................................... 

Személyi ig. szám: ................................................................................................................................................... 

Számlázási név, cím  : ................................................................................................................................................... 

+ vállalkozás adószáma .............................................................................................................................................. 

Végzettség (növényvédelemmel kapcsolatos): ........................................................................................................................ 

Oklevél száma: ......................................................................................................................................... 

Kiállítás éve: ......................................................................................................................................... 

Oklevelet kiállító intézmény neve, címe: ....................................................................................................................... 
 
Azzal a kéréssel fordulok Igazgató Úrhoz, hogy a 43/2010. (IV. 23.) FVM. rendeletben meghatározott szakképesí-
tés alapján a szükséges engedélyt kiadni szíveskedjen. 
Indoklás: A (számmal és bet űvel kiírt )..................................................................forgalmi kategóriába sorolt növényvédő 
szerrel folytatott következő tevékenység(ek)hez kérem (kérjük a megfelel ő részt aláhúzni ): 
– nagykereskedelmi forgalmazáshoz 
– kiskereskedelmi forgalmazásához, 
– vásárlásához, 
– méregraktár-kezeléshez, 
– saját célú felhasználásához, 
– önállóan szolgáltatási tevékenységhez (I., II. és III. forg. kat.) 
– munkavégzőként, (mint alkalmazott) szakirányító felügyelete és felelőssége mellett (I., II. és III. forg. kat.) 
 
Kötelez ően csatolt mellékletek:  
– Jogosultságot igazoló okirat (képzettség/végzettség/továbbképzés/tanfolyam), száma:.......................................... 
Növényvédő szakmérnökök és növényorvosok esetén, ha szolgáltatni is akarnak: 
– Az érvényes növényvédő mérnöki és növényorvosi kamarai tagságot igazoló okirat száma: .................................. 
   kamarai regisztrációs szám: ................................. 
Debrecen, 20 ...........év ......................................... hó.............. nap. 
 
Mellékletek:................db ................................................... 
 kérelmező aláírása 

HATÓSÁG TÖLTI KI  
 
Egyéb megjegyzés:  II. forgalmi kategóriájú engedély esetén, a fels őfokú növényvédelmi képesítés ű szakirányító felügyelete és 
felelőssége mellett jogosult I., II. és III. forgalmi kat egóriájú növényvéd ő szerrel bármely tevékenységre. 
 
Az engedély tulajdonosa 
 nagykereskedelmi forgalmazására ........................................ jogosult 
 illetve azzal folytatott szolgáltatási tevékenységre ........................................ jogosult 
 

Engedély száma: ..............................................................................................  

Érvényessége: ..............................................................................................  

Régi engedély száma: .............................................................................................. (igazolvány csere esetén) 

Igazgatási szolgáltatási díja: ..............................................................................................  

Számla száma: ..............................................................................................  
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Az engedély kiváltásához szükséges:  
 

Az ügyintézés csak Hajdú-Bihar megyei  állandó lakhellyel  rendelkezők részére lehetséges. 
 
 
Új igénylés esetén: 
 

- kérelem (a mellékelt minta szerint) 
 
Kötelez ően csatolt mellékletek és szükséges okiratok: 
- alapokirat, nem régebbi 5 évnél  (növényvédelmi végzettség, tanfolyam elvégzését igazoló okirat) 
- személyigazolvány, lakcímkártya 
- befizetett csekk fénymásolata (a csekket a HBM KH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság adja) 

Postán beküldött kérelemhez feltétlenül csatolja a kötelez ő mellékletek és okiratok 
fénymásolatát. 
 
 
 
Meghosszabbítás  esetén: 
 

- kérelem (a mellékelt minta szerint) 
- meglévő engedély 
 
Kötelez ően csatolt mellékletek és szükséges okiratok: 
 - alapokirat (növényvédelmi végzettség, tanfolyam elvégzését igazoló okirat) 
 - továbbképzési tanúsítvány (nem régebbi 5 évnél ) 
 - személyigazolvány, lakcímkártya 
 - befizetett csekk fénymásolata (a csekket a HBM KH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság adja) 

Postán beküldött kérelemhez feltétlenül csatolja a kötelez ő mellékletek és okiratok 
fénymásolatát. 
 
 
 
Engedélyek kiadásának díja (befizetés  csekken ): 
 a csekket a HBM KH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság adja 
 
 
Új igénylés: 4000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj 
 
Meghosszabbítás: 4000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj 
 
Igazgatási szolgáltatási díj a 63/2012. (VII. 2.) V M rend. 1. melléklet 9.2.1. pontja alapján. 
 
 
Ügyfélfogadás (előzetes időpont egyeztetéssel): 
 
 Hétfő-Csütörtök 8:00-16:30 
 Péntek  8:00-14:00 
 
Ügyintéző: Hüséné Ágoston Katalin II. emelet 27. ajtó 
 Telefon: 52/ 525-925 
 E-mail: husenek@nebih.gov.hu 
 Cím: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
 Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 
 4032 Debrecen, Böszörményi út 146. 
 
 
 
 


