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1. Árutermő, törzs- és kísérleti szőlő (kivéve a csemege- és
alanyszőlő) telepítéséhez készített ültetvénytelepítést megalapozó
talajvédelmi terv és a szőlőtelepítést megalapozó egyszerűsített
talajvédelmi terv jóváhagyása
Hatáskörrel rendelkező kormányhivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő
illetékességgel).
Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
Talajvédelmi terv, tulajdoni lap másolat, földhasználati lap, ügyfél kérelme, földhasználó és
földtulajdonos írásbeli hozzájáruló nyilatkozata (amennyiben nem a földhasználó, földtulajdonos a
kérelmező), igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló bizonylat eredeti, vagy eredetivel azonos
másolati példánya.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
Termőföld tulajdonosa, használója, valamint az általuk megbízott természetes és jogi személy, illetve
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság a kérelmét a Heves Megyei Kormányhivatal
Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályhoz (3300 Eger, Szövetkezet utca 6.) nyújthatja
be.
Elektronikus ügyintézés: lehetséges
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:
A 63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1. melléklet 12.1.11. pontja alapján az igazgatási szolgáltatási díj
28.000, amelyet az eljárást kezdeményező ügyfélnek kell megfizetni a Heves Megyei Kormányhivatal,
mint illetékes növény- és talajvédelmi hatóság 10035003-00299619-00000000 számú számlájára. A
jogszabály előírása szerint a díj megfizetését – a kérelem benyújtásával egyidejűleg – (annak
igazolására alkalmas dokumentummal) igazolni kell a hatóság felé.
Az ügymenet leírása: Szőlőtelepítést megalapozó talajvédelmi terv talajvédelmi felülvizsgálata és
határozatban történő jóváhagyása.
Alapvető eljárási szabályok: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az ügyintézés határideje: 8nap
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
-

2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről,

-

90/2008. (VII.18.) FVM rendelet a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól,

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: nincs
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs
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2.
Forgalomba
hozatali
és
felhasználási
kérelem
az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
törvény 17. § (7) bekezdése alapján
Hatáskörrel rendelkező kormányhivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő
illetékességgel).
Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály.
Ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
Az ügyfél olyan nyilatkozata, amellyel hatósági eljárás lefolytatását, illetve a hatóság döntését kéri
jogának vagy jogos érdekének érvényesítése érdekében.
Az

eljárást

megindító

irat

benyújtásának

módja

(helye,

határideje):

A kérelmet a Heves Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályhoz
(3300 Eger, Szövetkezet utca 6.) kell benyújtani.
Elektronikus ügyintézés: lehetséges
Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díjak: nincs
Az ügymenet leírása:
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 17 § (7)
Az engedélyezett engedélyköteles termékkel kezelt növényt, növényi terméket élelmezési és
takarmányozási célra csak az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban előírt élelmezésegészségügyi várakozási idő lejártát követően szabad betakarítani, forgalomba hozni és felhasználni,
kivéve, ha az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az általa végzett vizsgálat alapján igazolta, hogy a
növény, illetve növényi termék megfelel a forgalomba hozatal követelményeinek. Harmadik országba
a vizsgálatköteles szemes termények az élelmezés-egészségügyi várakozási idő letelte előtt kivitel
céljából feladhatók, amennyiben a célország előírásai azt lehetővé teszik.
Alapvető eljárási szabályok: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az ügyintézés határideje: 60 nap
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
- 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: nincs
Igénybe vehető elektronikus programok elérése: nincs
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3. Friss zöldség- gyümölcs export- import szállítmányok ellenőrzése
Hatáskörrel rendelkező kormányhivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő
illetékességgel).
Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály.
Ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
Export esetén az 543/2011/EU rendelete (2011. június 7.) rendelet mellékletében felsorolt friss
fogyasztásra szánt gyümölcs és zöldségekre vonatkozó előírásoknak megfelelő jelölés-címkézés.
Vizsgálati igénybejelentő nyomtatvány
Zöldség- Gyümölcs Minőségellenőrzési Vizsgálati Bizonyítvány
Feldolgozási Bizonyítvány
Az

eljárást

megindító

irat

benyújtásának

módja

(helye,

határideje):

A zöldség és gyümölcs szállítmányokat nyomtatványon vagy szóban, telefonon, telefaxon, a
szállítmány indulása vagy érkezése időpontját megelőző munkanapon 12.00 óráig kell bejelenteni, a
Heves Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 3300 Eger,
Szövetkezet utca 6. számhoz a +36-36/510-951 számon vagy az nto@heves.gov.hu e-mail címen. A
vizsgálatra vonatkozó igény szóban vagy telefonon történő bejelentése esetén a vizsgálatot
igénylőnek még a bejelentés napján át kell adnia az igénybejelentő nyomtatványt. A rendszeres
szállítmányok esetén a bejelentés rendje elektronikus úton is kialakítható.
Elektronikus ügyintézés: lehetséges
Eljárási

illeték,

igazgatási

szolgáltatási

díjak:

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági
szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak
mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM
rendelet szerint a szállítmány azonossági és megfelelési vizsgálata megkezdett 10 tonnánként
munkanapokon 4.300,- Ft, munkaszüneti napokon 5.300,- Ft.
Az ügymenet leírása:
A gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet
Magyarországon előállított, a kereskedelmi mennyiségben forgalomba hozott, illetve a kiszállításra
vagy beszállításra szánt zöldségre és gyümölcsre (beleértve a banánt is), valamint az ezek
termelésével, forgalmazásával, exportjával és importjával foglalkozó, vagy bármely egyéb módon
kezelő természetes és jogi személyekre, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaságokra vonatkozik. Bejelentés alapján végzi el a vizsgálatokat és bizonyítvány kiállítást a
berakodási helyszínen a zöldség-gyümölcs minőségellenőr, amelynek célja, hogy a forgalmazott
termékek az európai uniós zöldség-gyümölcs minőségi szabványoknak megfelelően és igazoltan
kerüljenek a nemzetközi forgalomba.
Alapvető eljárási szabályok: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
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Az ügyintézés határideje: A gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM
rendelet alapján a vizsgálat és a hatósági bizonyítvány kiadása a berakodás helyén és idején történik
meg.
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
- 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
- Bizottság 543/2011/EK végrehajtási rendelete (2011. június 7.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek
a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozott gyümölcs- és feldolgozott zöldség-ágazatra
alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról
- 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről
Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:
A gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet 3. számú melléklete
szerinti vizsgálati igénybejelentő nyomtatvány
Igénybe vehető elektronikus programok elérése: nincs
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4. Friss zöldség-gyümölcs élelmiszer-vállalkozás regisztrációja
Hatáskörrel rendelkező kormányhivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő
illetékességgel).
Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály.
Ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
Zöldség-gyümölcs élelmiszer-vállalkozók regisztrációs űrlapja
Az

eljárást

megindító

irat

benyújtásának

módja

(helye,

határideje):

A friss zöldség gyümölcs termékekkel foglalkozó élelmiszeripari vállalkozás kérelmét a regisztrációs
űrlap kitöltésével a Heves Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi
Osztályhoz (3300 Eger, Szövetkezet utca 6.) nyújthatja be.
Elektronikus ügyintézés: lehetséges
Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díjak: Nincs
Az ügymenet leírása:
A friss zöldség gyümölcs termékekkel foglalkozó élelmiszeripari vállalkozásokat az általuk benyújtott
adatokat alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv nyilvántartásba veszi és a benyújtott űrlapot erre
való záradékolással visszajuttatja az ügyfelek részére.
Alapvető eljárási szabályok: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az ügyintézés határideje: 8 nap.
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal
egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről
Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:
Zöldség-gyümölcs élelmiszer-vállalkozók regisztrációs űrlapja

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: nincs
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5. Hígtrágya termőföldön történő felhasználásának bejelntése
Hatáskörrel rendelkező kormányhivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő
illetékességgel).
Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
Talajvédelmi terv, tulajdoni lap másolat, földhasználati lap, földhasználó írásbeli hozzájáruló
nyilatkozata (amennyiben nem a földhasználó a kérelmező).
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
Termőföld tulajdonosa, használója, a hígtrágya birtokosa, valamint az általuk megbízott természetes
és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság a hígtrágya
termőföldön történő hasznosításának (az állattartás során keletkező egyéb szervestrágya kivételével)
igazolás kiadása iránti kérelmet a Heves Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és
Talajvédelmi Osztályhoz (3300 Eger, Szövetkezet utca 6.) kell benyújtani.
Elektronikus ügyintézés: lehetséges
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Nincs
Az ügymenet leírása:
Nitrátérzékeny terület érintettsége esetén az igazolás megküldésre kerül a területileg illetékes
vízvédelmi hatóságnak (Katasztrófavédelmi Igazgatóság).
Alapvető eljárási szabályok:
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
Az ügyintézés határideje:
8 nap
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
-

2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről,

-

90/2008. (VII.18.) FVM rendelet a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól,

-

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának
általános szabályairól

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: Igazolást bejelentő minta
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs
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6. Hőkezelés és fa-csomagolóanyag gyártási tevékenység végzése
iránti kérelem
Hatáskörrel rendelkező kormányhivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő
illetékességgel).
Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály.
Ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 10. számú melléklet szerinti Bejelentési űrlap növény-egészségügyi
vizsgálathoz, ellenőrzéshez
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
A bejelentési űrlapot a Heves Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi
Osztályhoz (3300 Eger, Szövetkezet utca 6.) kell benyújtani.
Elektronikus ügyintézés: lehetséges
Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díjak:
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági
szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak
mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM
rendelet 1. számú melléklete 10. pontja szerint
Az ügymenet leírása:
A hőkezelési és fa-csomagolóanyag gyártási tevékenység ellenőrzését a végzése helye szerint
illetékes járási hivataltól kell kérni, amelyet a helyszínén ellenőriz és a hatóság határozatot hoz.
A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 5 számú melléklet
2.

Harmadik

országokból

(Svájc

kivételével)

származó,

fából

készült

csomagolóanyag,

csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák,
szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy azokat
ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a 6 mm vagy annál
kisebb vastagságú nyersfát, a ragasztóval, hővel és nyomással vagy ezek kombinációjával előállított
feldolgozott fát, valamint a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátéteket, amelyek ugyanolyan
típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós
növény-egészségügyikövetelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa.
A fa csomagolóanyag:
a) „a nemzetközi kereskedelemben használt fa csomagolóanyag szabályozására vonatkozó
iránymutatások” című, a FAO növény-egészségügyi intézkedésekre (ISPM) vonatkozó 15. számú
nemzetközi szabványa I. mellékletében meghatározott jóváhagyott kezelések egyikében részesült, és
b) a szóban forgó nemzetközi szabvány II. mellékletében meghatározott olyan jelzést tartalmaz, amely
arra utal, hogy a fa csomagolóanyagot a szabvány szerint jóváhagyott növény-egészségügyi
kezelésnek vetették alá.
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Az ügyintézés határideje:
A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes
szabályairól alapján a szükség szerinti szemlék alkalmával történik meg.
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
- 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
- 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes
szabályairól
Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:
A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 10. számú melléklet szerinti Bejelentési űrlap növény-egészségügyi
vizsgálathoz, ellenőrzéshez
Igénybe vehető elektronikus programok elérése: nincs
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7. Zárlati károsító előfordulásának felszámolását, terjedésének
megakadályozását szolgáló intézkedés kapcsán kártalanítás iránti
kérelem
Hatáskörrel rendelkező kormányhivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő
illetékességgel).
Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály.
Ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
Az ügyfél olyan nyilatkozata, amellyel hatósági eljárás lefolytatását, illetve a hatóság döntését kéri
jogának vagy jogos érdekének érvényesítése érdekében.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
A kérelmet a Heves Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályhoz
(3300 Eger, Szövetkezet utca 6.) kell benyújtani.
Elektronikus ügyintézés: lehetséges
Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díjak: nincs
Az ügymenet leírása:
A kártalanítási igényt a járási hivatal az általa lefolytatott becslési, valamint a megsemmisítési eljárás
alapján bírálja el, amelyről határozatot hoz.
A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM
rendelet alapján:
21. § (2) Ha a kártalanítási igény jogalapjának és összegének megállapításához a rendelkezésre álló
adatok nem elegendőek, a kellő szakismerettel rendelkező szakértő véleményét kell kikérni.
(3) Amennyiben a kártalanítás megtagadásának alapjául szolgáló körülmények azt mutatják, hogy a
földhasználó, termelő által elkövetett bűncselekmény miatt büntetőeljárást kell kezdeményezni, az
eljárást a büntetőeljárás jogerős befejezéséig fel kell függeszteni.
(4) A termelő részkártalanítási kérelmet nyújthat be a megsemmisítés végrehajtásával megbízott járási
hivatalhoz a termelés mielőbbi beindítása érdekében. Ennek összege a várható teljes kártalanítás
50%-áig terjedhet.
(5) A kártalanítási igény benyújtásakor két példányban kell csatolni valamennyi, a megsemmisített
vizsgálatköteles áru származásával, növényegészségügyi ellenőrzésével kapcsolatos dokumentumot,
valamint a megsemmisítés vagy engedélyezett felhasználás során keletkezett valamennyi okiratot,
beleértve a végső elszámolást is.
22. § (1) A kártalanítás alapja védett növények esetében a külön jogszabályban közzétett eszmei
érték, minden más növény, növényi termék és egyéb anyag esetében a kártalanítás alapja a
megsemmisített tulajdon, illetőleg a szaporításból kizárt szaporítóanyag mindenkori forgalmi értéke,
továbbá a határozatban szereplő zárlati intézkedéssel közvetlenül kapcsolatos költségek összege, ide
nem értve azt a költséget, amely a zárlati intézkedés elmaradása esetén is felmerült volna. A
kártalanítás alapjául szolgáló forgalmi értéket – ha a kártalanítást kizáró ok nem áll fenn – becsléssel
kell megállapítani.
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(2) A forgalmi érték becslési eljárását a fertőzöttség tényét megerősítő laboratóriumi vizsgálati
eredmény közlését követően a zárlati határozat alapjául szolgáló körülmények kivizsgálásával egy
időben meg kell kezdeni. Amennyiben a forgalmi érték megállapításához szükséges a termésbecslés
is, a járási hivatalnak azt is el kell végeznie.
(3) A forgalmi érték megállapításának alapjai:
a) növény (pl. cserepes növény, gyümölcs, zöldség) esetében annak számlákkal igazolt beszerzési
ára (beleértve az importárat is), ennek hiányában a könyv szerinti nyilvántartási ár vagy a káresemény
időszakában kialakult átlagos nagykereskedelmi felvásárlási ár;
b) növényi termék (pl. szárítmány) vagy egyéb anyag (pl. fa-csomagolóanyag) esetében annak
számlákkal igazolt beszerzési ára (beleértve az importárat is), ennek hiányában a könyv szerinti
nyilvántartási ár vagy a káresemény időszakában kialakult átlagos nagykereskedelmi felvásárlási ár;
c) növényi szaporító- és ültetési anyag (pl. oltvány, palánta, vetőmag) esetében a káreseményt
megelőző 6 hónapban kialakult átlagos piaci ár;
d) egy- és kétéves vagy évelő (pl. lucerna) kultúrák esetében,
da) a növényápolás költségei, ha a zárlat elrendelése a betakarítás előtt történt, vagy
db) a káresemény időszakában kialakult átlagos nagykereskedelmi felvásárlási ár, ha a zárlat
elrendelése betakarítás után (értékesítés előtt) történt, valamint
dc) egy év becsült elmaradt haszna évelő kultúrák esetében, ha a zárlat elrendelésére az első két
évben került sor;
e) növényi szaporító- és ültetési anyag-előállító ültetvényeknél
ea) törzsültetvények esetében
eaa) az újratelepítés költségei (az eredeti ültetvény minősítési fokozatának megfelelő szaporítóanyag
átlagos piaci ára, az ültetés közvetlen költségei), valamint az eredeti telepítéstől a megsemmisítésig
eltelt időszak ápolási költsége a még nem minősített ültetvény esetén, vagy
eab) a káresemény időszakára eső eladási szezon átlagos piaci ára a már minősített ültetvény esetén,
valamint a becsült elmaradt haszon szamóca esetében egy évre, egyéb bogyós és más fás szárú
növény esetében három évre számolva, a zárlatot megelőző években forgalmazott mennyiségek
alapján,
eb) fa- és szőlőiskola, csemetekert, szaporító telep esetében
eba) a megsemmisített növényanyag telepítési költségei (az ültetési anyag számlával igazolt
beszerzési ára és az ültetés közvetlen költségei), valamint a telepítéstől a megsemmisítésig eltelt
időszak ápolási költsége, ha a kitermelés előtt történik a megsemmisítés, kivéve, ha ez már a kész,
közvetlenül a kitermelés előtt álló növényanyagot érint, amely utóbbi esetben a megsemmisített
növényanyag becsült piaci árának a kitermelés ráfordításával csökkentett összege, vagy
ebb) növényanyag átlagos piaci ára, ha a megsemmisítés a kitermelés után történik;
f) termőültetvények esetében
fa) az újratelepítés költségei (az ültetési anyag átlagos piaci ára, az ültetés közvetlen költségei),
valamint a telepítéstől a megsemmisítésig eltelt időszak ápolási költsége termőre még nem fordult
ültetvény esetén, vagy
fb) a megsemmisített termék alábbiak szerinti egységár és termésmennyiség alapján becsült ára már
termő ültetvény esetén, valamint a becsült elmaradt haszon szamóca esetében egy évre, egyéb
bogyós esetében három évre, más fás szárú növénynél hagyományos művelés esetében öt évre,
intenzív művelésű ültetvény esetében három évre számolva.
(4) Az elmaradt haszon becslésének alapja az adott termőtájon, a zárolt ültetvényben alkalmazott
művelésmódhoz és technológiához hasonló termesztési gyakorlatot követő gazdaságokban, hosszú
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távon realizált hozam, figyelembe véve az éghajlati viszonyokat, ültetvény korát, termesztett fajtát és
az azokkal összefüggő termésbiztonságot (terméshozás szakaszosságát).
(5) A becsült kártalanítási érték a (3) bekezdés szerint becsült forgalmi értéknek az alábbiak szerint
meghatározott százaléka:
a) növényeknél 80%,
b) növényi termékek, egyéb anyagoknál 70%,
c) növényi szaporító- és ültetési anyagoknál 90%,
d) egyéves és évelő kultúráknál 80%,
e) növényi szaporító- és ültetési anyag-előállító ültetvényeknél 90%,
f) termőültetvényeknél 80%.
(6) Az (5) bekezdés szerinti becsült kártalanítási értéket növelik a zárlati intézkedéssel közvetlenül
kapcsolatos költségek. Amennyiben a határozat a fertőzött termék megsemmisítését ipari feldolgozás
vagy más irányú felhasználás útján is lehetővé teszi, akkor a termelő köteles a tőle elvárható módon
mindent megtenni a feldolgozás, illetve a más irányú felhasználás realizálása érdekében. Az ennek
során keletkezett árbevétel, ennek hiányában a káresemény időszakában kialakult átlagos
nagykereskedelmi felvásárlási vagy átlagos piaci ár csökkenti a becsült kártalanítási értéket.
(7) Ha az egyes zárlati károsítók elleni védekezés 7. számú mellékletben meghatározott előírásai
lehetővé teszik, a járási hivatal rendelkezhet a laboratóriumi vizsgálat alapján egészséges, illetve a
zárolt területen belül található, a fertőzés továbbterjedésében bizonyítottan szerepet nem játszó
vizsgálatköteles áruk felhasználásáról és forgalomba hozataláról. Az így felszabadított, valamint a
továbbszaporításból kivont, de egyéb célú felhasználásra engedélyezett vizsgálatköteles árut a
termelő köteles a tőle elvárható módon kezelni, és piaci áron értékesíteni. Az ebből származó
bevételt, ennek hiányában a káresemény időszakában kialakult átlagos nagykereskedelmi ár, vagy
növényi szaporító- és ültetési anyag esetében a piaci ár a (6) bekezdésben megállapítottakhoz
hasonlóan csökkenti a becsült kártalanítási értéket.
(8) A kártalanítási összeget a (6) és (7) bekezdés szerinti korrekciók elvégzésével kell kiszámítani.
23. § (1) A fertőzés terjesztésére alkalmas anyagokat, tárgyakat és eszközöket, ha az egyes zárlati
károsítók elleni védekezési szabályok lehetővé teszik, és alkalmas eljárással ártalmatlanítani lehet
(például hőkezelés, fertőtlenítés), annak elvégzése után a termelő a járási hivatal engedélye alapján
azokat felhasználhatja vagy értékesítheti. Ebben az esetben erre nem jár kártalanítás.
(2) Valamely zárlati károsító továbbterjedése ellen hozott zárlati intézkedés ideje alatt, a hatósági
intézkedéssel érintett termőhelyen fellépő ugyanazon károsító okozta kárért nem jár újabb
kártalanítás.
24. § (1) A Tv. 54. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben, valamint ha a kárigény elbírálásánál
a kártalanítást kizáró ok nem áll fenn, a kártalanítás összegét a járási hivatal állapítja meg.
(2) A kártalanítási összeg nagysága a megsemmisített növény, növényi termék vagy egyéb anyag,
eszköz, illetve tárgy 22. § szerinti becsült értéke.
(3) A kártalanítási határozat indoklásában meg kell jelölni, hogy
a) a növények, növényi termékek és egyéb anyagok megsemmisítése mely zárlati károsító fertőzése
következtében történt, és mi a kártalanítási igény elismerésének alapja,
b) a megsemmisített eszközök, tárgyak ártalmatlanná tételét mely okból rendelték el.
25. § A NÉBIH intézkedik a kártalanítási határozatban megjelölt összeg folyósítása iránt, és azt a
határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül a termelőnek kifizeti.
Alapvető eljárási szabályok: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
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Az ügyintézés határideje: 60 nap
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
- 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes
szabályairól
Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: nincs
Igénybe vehető elektronikus programok elérése: nincs
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8. Kérelem támogatott növényegészségügyi vizsgálatokban való
részvételre
Hatáskörrel rendelkező kormányhivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő
illetékességgel).
Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály.
Ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
117/2007. (X.10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról 1.
számú melléklete szerinti Kérelem támogatott növényegészségügyi vizsgálatokban való részvételre
űrlap
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
A kérelmezőnek a támogatott szolgáltatásban való részvételre irányuló, az 1. számú melléklet szerinti
adattartalmú kérelmet a NÉBIH által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon, a Heves
Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és
Talajvédelmi Osztályhoz kell benyújtania a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 9. számú mellékletében
meghatározott bejelentési időszakban.
Elektronikus ügyintézés:
lehetséges
Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díjak:
Nincs
Az ügymenet leírása:
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.
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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 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.
Alapvető eljárási szabályok: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az ügyintézés határideje: 60 nap
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
- 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
Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:
117/2007. (X.10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról 1.
számú melléklete szerinti Kérelem támogatott növényegészségügyi vizsgálatokban való részvételre
űrlap
Igénybe vehető elektronikus programok elérése: nincs
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9. Légi növényvédő szer kijuttatási terv jóváhagyása, kijuttatási
engedély megadása
Hatáskörrel rendelkező kormányhivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő
illetékességgel).
Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály.
Ügyintézéshez szükséges okmányos, dokumentumok: A mező- és erdőgazdasági légi
munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM együttes rendeletet 2. számú melléklete
szerinti Légi permetezés engedélyezése iránti kérelem/bejelentés nyomtatvány és a 3. számú
melléklete

szerinti

Bejelentés

a

mezőgazdasági

repülés

megkezdéséről

nyomtatvány

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
A termés mennyiségét, minőségét súlyosan veszélyeztető károsító megjelenésével, illetve ilyen
hatású meteorológiai, természeti esemény bekövetkezésével járó állapot, illetőleg a kijuttatási tervtől
való eltérés esetén a szakirányítónak a tervezett légi permetezést a légi permetezés kezdőnapját
megelőző munkanap délelőtt 9 óráig a kormányhivatalnál a 2. melléklet szerinti tartalommal be kell
jelentenie. A kérelmet a Heves Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi
Osztályhoz (3300 Eger, Szövetkezet utca 6. szám) kell benyújtani.
Elektronikus ügyintézés: lehetséges
Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díjak:
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági
szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak
mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM
rendelet 1. számú melléklete szerint 5.000,- Ft
Az ügymenet leírása: Az Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály dönt a légi
növényvédelmi kijuttatási engedélyezés tárgyában.
Alapvető eljárási szabályok: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az ügyintézés határideje: 60 nap vagy a kijuttatást megelőző munkanap 9 órától a kijuttatásig eltelt
idő
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
- 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
- 44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM együttes rendeletet a mező- és erdőgazdasági légi
munkavégzésről
Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:
A mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM együttes
rendeletet 2. számú melléklete szerinti Légi permetezés engedélyezése iránti kérelem/bejelentés
nyomtatvány és a 3. számú melléklete szerinti Bejelentés a mezőgazdasági repülés megkezdéséről
nyomtatvány
Igénybe vehető elektronikus programok elérése: nincs
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10. Légi növényvédő szer kijuttatási terv jóváhagyása
Hatáskörrel rendelkező kormányhivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő
illetékességgel).
Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály.
Ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:

A mező- és erdőgazdasági légi

munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM együttes rendeletet 2. számú melléklete
szerinti Légi permetezés engedélyezése iránti kérelem/bejelentés nyomtatvány és a 3. számú
melléklete szerinti Bejelentés a mezőgazdasági repülés megkezdéséről nyomtatvány.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): Légi permetezés akkor
végezhető, ha az adott naptári évre vonatkozó kijuttatási tervet (a továbbiakban: kijuttatási terv) a
tervezett kezelés helye szerint illetékes járási hivatal engedélyezte. A kijuttatási terv engedélyezése
iránt a 2. melléklet szerinti kérelmet a szakirányító nyújtja be. A szakirányítónak a terület kezelésére őt
megbízó megrendelőnként, illetve földhasználónként külön kérelmet kell benyújtania. A kijuttatási terv
engedélyezése iránti kérelmet a tervezett első légi permetezés megkezdése előtt legalább harminc
nappal kell benyújtani. A kérelemben indokolni kell a légi permetezés, mint kijuttatási technika
alkalmazását. A kérelmet a Heves Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és
Talajvédelmi Osztályhoz (3300 Eger, Szövetkezet utca 6.) kell benyújtani.
Elektronikus ügyintézés: lehetséges
Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díjak: A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint
a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének
szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. számú melléklete szerint 5.000,- Ft.
Az ügymenet leírása: A Heves Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi
Osztály dönt a légi növényvédelmi kijuttatási terv jóváhagyásáról.
Alapvető eljárási szabályok: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az ügyintézés határideje: 60 nap
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
- 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
- 44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM együttes rendeletet a mező- és erdőgazdasági légi
munkavégzésről
Útmutatók,

formanyomtatványok

letöltésének

helye:

A

mező-

és

erdőgazdasági

légi

munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM együttes rendeletet 2. számú melléklete
szerinti Légi permetezés engedélyezése iránti kérelem/bejelentés nyomtatvány és a 3. számú
melléklete

szerinti

Bejelentés

a

mezőgazdasági

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: nincs
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repülés

megkezdéséről

nyomtatvány

11. Mezőgazdasági célú tereprendezés engedélyezése
Hatáskörrel rendelkező kormányhivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő
illetékességgel).
Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály.
Ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: Talajvédelmi terv, humuszgazdálkodási
terv, kiviteli (műszaki) tervdokumentáció, tulajdoni lap másolat, földhasználati lap, földhasználó és
földtulajdonos írásbeli hozzájáruló nyilatkozata (amennyiben nem a földhasználó, földtulajdonos a
kérelmező).
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): Termőföld tulajdonosa, vagy
használója, valamint az általuk megbízott természetes és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdasági társaság a kérelmet a Heves Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály
Növény- és Talajvédelmi Osztályhoz (3300 Eger, Szövetkezet utca 6.) benyújthatja be.
Elektronikus ügyintézés: lehetséges
Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díjak: A 63/2012. (VII.2.) VM rendelet a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági

Hivatal,

valamint

a

megyei

kormányhivatalok

mezőgazdasági

szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak
mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól 1. melléklet 12.1.2. pontja
alapján az igazgatási szolgáltatási díj 73.000,- Ft, amelyet az eljárást kezdeményező ügyfélnek kell
megfizetni a Heves Megyei Kormányhivatal, mint illetékes növény- és talajvédelmi hatóság 1003500300299619-00000000 számú számlájára. A jogszabály előírása szerint a díj megfizetését – a kérelem
benyújtásával egyidejűleg – (annak igazolására alkalmas dokumentummal) igazolni kell a hatóság
felé. A 63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1. melléklet 12.1.9.3. pontja szerint „a 12.1.1.-12.1.8. alpontokban
meghatározott tevékenységek

ugyanazon területen történő további folytatásának, ellenőrző

vizsgálatok alapján végzett ismételt engedélyezése” esetén az igazgatási szolgáltatási díj „az
engedélyre megállapított díj 50 %-a”.
Az ügymenet leírása:
A mezőgazdasági célú tereprendezés körébe tartoznak mindazon – nem termesztéstechnológiai –
földmunkák és az azokhoz kapcsolódó kiegészítő beavatkozások (humuszos termőréteg védelme,
talajjavítás, erózió elleni védelem stb.), amelyek a tervezett mezőgazdasági célú földhasználat
megvalósításához szükségesek és a termeszteni kívánt kultúrák igényét kielégítő, tartós felszíni
formák kialakításával hozzájárulnak a talaj termékenységének megóvásához és optimális feltételeket
teremtenek a korszerű termesztéstechnológia gazdaságos alkalmazásához. A mezőgazdasági célú
tereprendezések esetében alapvető irányelv, hogy – kivételes esetektől eltekintve – földtömeg
egyenleggel (azaz jelentős földhiány vagy földtöbblet nélkül) megoldhatók legyenek. A Tfvt. 49. § (1)
bekezdés c) pontja értelmében a 36. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott talajvédelmi műszaki
beavatkozások, létesítmények megvalósítását – amennyiben az engedélyezés nem tartozik más
hatóság hatáskörébe – a talajvédelmi hatóság engedélyezi.
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Alapvető eljárási szabályok: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az ügyintézési határideje: 8 nap
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
- 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről,
- 90/2008. (VII.18.) FVM rendelet a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól,
Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: nincs
Igénybe vehető elektronikus programok elérése: nincs
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12. Mezőgazdasági termelés során keletkező nem veszélyes
hulladék termőföldön történő felhasználásának engedélyezése
Hatáskörrel rendelkező kormányhivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő
illetékességgel).
Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály.
Ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
Talajvédelmi terv megnevezése, készítésének dátuma, készítőjének neve és címe. A tervezett
beavatkozás céljának ismertetése, szükségességének indokolása. A földhasználó, a beruházó, illetve
a megrendelő neve, címe (földbérlet esetén a tulajdonos adatai is), a település megnevezése, a
vizsgálatba vont terület nagysága, ingatlan-nyilvántartás szerinti művelési ága, helyrajzi száma,
szükség esetén blokkazonosítója, parcella azonosítója és/vagy sarokpontok koordinátái, tényleges
hasznosítási módja.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
Termőföld tulajdonosa, használója, valamint az általuk megbízott természetes és jogi személy, illetve
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság a kérelmet a Heves Megyei Kormányhivatal
Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályhoz (3300 Eger, Szövetkezet utca 6.) nyújthatja
be.
Elektronikus ügyintézés: lehetséges
Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díjak:
A 63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1. melléklet 12.1.8. pontja alapján az igazgatási szolgáltatási díj
60.000, amelyet az eljárást kezdeményező ügyfélnek kell megfizetni a Heves Megyei Kormányhivatal,
mint illetékes növény- és talajvédelmi hatóság 10035003-00299619-00000000 számú számlájára. A
jogszabály előírása szerint a díj megfizetését – a kérelem benyújtásával egyidejűleg – (annak
igazolására alkalmas dokumentummal) igazolni kell a hatóság felé.
Az ügymenet leírása:
Az engedélyezési folyamatban a hatóság a benyújtott egyszerűsített talajvédelmi terv alapján vizsgálja
az elhelyezni kívánt anyagot, a tervezett elhelyező területet és a terület talajtakaróját. A vizsgálat
alapján határozza meg a mezőgazdasági eredetű hulladék mezőgazdasági felhasználásához a
talajtani alkalmasságot, illetve a kijuttatási technológiát, a felhasználható hulladékanyag mennyiségét,
a felhasználás feltételeit, különös tekintettel a külön jogszabályban előírt várakozási időkre,
védőtávolságokra, továbbá javaslatot tesz egyéb beavatkozásokra (mélylazítás, termeszthető
növények köre, stb.), a területi érzékenység megjelölésre, az ellenőrzés idejére, gyakoriságára.
Alapvető eljárási szabályok: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az ügyintézés határideje: 8 nap
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Ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
- 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről,
- 90/2008. (VII.18.) FVM rendelet a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól,
Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: nincs
Igénybe vehető elektronikus programok elérése: nincs
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13. Nem mezőgazdasági eredetű, nem veszélyes
termőföldön történő felhasználásának engedélyezése

hulladék

Hatáskörrel rendelkező kormányhivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő
illetékességgel).
Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály.
Ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: Talajvédelmi terv, tulajdoni lap másolat,
földhasználati lap, földhasználó és földtulajdonos írásbeli hozzájáruló nyilatkozata (amennyiben nem a
földhasználó, földtulajdonos a kérelmező).
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): Termőföld tulajdonosa,
használója, a nem mezőgazdasági eredetű, nem veszélyes hulladék birtokosa, valamint az általuk
megbízott természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaság a kérelmet a Heves Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi
Osztályhoz (3300 Eger, Szövetkezet utca 6.) nyújthatja be.
Elektronikus ügyintézés: lehetséges
Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díjak:
A 63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1. melléklet 12.1.8. pontja alapján az igazgatási szolgáltatási díj
60.000,- Ft, amelyet az eljárást kezdeményező ügyfélnek kell megfizetni a Heves Megyei
Kormányhivatal, mint illetékes növény- és talajvédelmi hatóság 10035003-00299619-00000000 számú
számlájára. A jogszabály előírása szerint a díj megfizetését – a kérelem benyújtásával egyidejűleg –
(annak igazolására alkalmas dokumentummal) igazolni kell a hatóság felé. A 383/2016. (XII.2.) Korm.
rendelet alapján szakhatóságként be kell vonni az eljárásba a területileg illetékes vízvédelmi
hatóságot (Katasztrófavédelmi Igazgatóságot), továbbá az illetékes járási hivatal környezet- és
természetvédelmi, valamint népegészségügyi hatósága szakkérdésben nyilatkozik. A vízvédelmi
hatóság igazgatási szolgáltatási díja – a 13/2015. (III.31.) BM rendelet 4. § (1) bekezdése és 2. számú
melléklet 18. pontja értelmében – 14.000,- Ft. Az 1/2009. (I.30.) EüM rendelet a talajvédelmi hatóság
engedélyezési eljárása során szakkérdésben közreműködő népegészségügyi hatóság részére nem
állapít meg díjat. A 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdése értelmében a nem
mezőgazdasági eredetű, nem veszélyes hulladék mezőgazdasági felhasználásának engedélyezési
eljárása során szakkérdésként kell vizsgálni a tevékenységnek a környezet és a természet védelmére
vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek való megfelelését. A környezetvédelmi és
természetvédelmi szakkérdés vizsgálata során fizetendő eljárási költség – a 78/2015. (III.31.) Korm.
rendelet 2. § és 1. számú melléklet 3.1. pontja alapján – 14.000,- Ft. A 63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1.
melléklet 12.1.9.3. pontja szerint „a 12.1.1.-12.1.8. alpontokban meghatározott tevékenységek
ugyanazon területen történő további folytatásának, ellenőrző vizsgálatok alapján végzett ismételt
engedélyezése” esetén az igazgatási szolgáltatási díj „az engedélyre megállapított díj 50 %-a”.
Az ügymenet leírása: Termőföld tulajdonosa, használója, a nem mezőgazdasági eredetű, nem
veszélyes hulladék birtokosa, valamint az általuk megbízott természetes és jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság nyújthatja be kérelmét a nem mezőgazdasági
eredetű, nem veszélyes hulladék (Pl.: biogáz üzemi fermentlé, szeszfőzdei cefremaradék)
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mezőgazdasági hasznosításának engedélyezése tárgyában. A 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet
alapján szakhatóságként be kell vonni az eljárásba a területileg illetékes vízvédelmi hatóságot
(Katasztrófavédelmi

Igazgatóságot),

továbbá

az

illetékes

járási

hivatal

környezet-

természetvédelmi, valamint népegészségügyi hatósága szakkérdésben nyilatkozik.
Alapvető eljárási szabályok: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az ügyintézés határideje: 60 nap
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
- 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről,
- 90/2008. (VII.18.) FVM rendelet a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól,
Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: nincs
Igénybe vehető elektronikus programok elérése: nincs
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és

14. Növényegészségügyi ellenőrzés a növényi termékek exportimport tranzit forgalmában
Hatáskörrel rendelkező kormányhivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő
illetékességgel).
Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály.
Ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
-

Kiviteli és átmenő forgalomhoz kapcsolódó szállítólevél,

-

Szükség esetén az export előzetes termőhelyi és tárolóhelyi vizsgálat eredményét igazoló
jegyzőkönyv,

-

Szükség esetén a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló
7/2001.

(I.

17.)

FVM

rendelet

27.

számú

melléklet

szerinti,

Európai

Unión

belüli

növényegészségügyi információs dokumentummal kell szállítani egyik megyéből a másik
megyébe
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
A kiviteli forgalomban berakóhelyen végzett vizsgálatra vonatkozó kérelmet a feladó köteles a
kormányhivatalnak benyújtani. A kérelemnek legkésőbb a küldemény berakása előtti munkanapon
15.00 óráig kell beérkezni személyesen, telefonon, telefaxon a Heves Megyei Kormányhivatal
Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályhoz (3300 Eger, Szövetkezet utca 6.) a +3636/510-951 számon vagy az nto@heves.gov.hu e-mail címére. Kiviteli posta- és utasforgalomban a
vizsgálatot a feladónak és az utasnak a feladást, illetve az utazást nem több mint 14 nappal
megelőzően kell kérnie. A vizsgálatot az utas a növény-egészségügyi kirendeltségen is kérheti. Kiviteli
postaforgalomban a csomagküldemény csak a növény-egészségügyi vizsgálat elvégzése után zárható
le.
Elektronikus ügyintézés: lehetséges
Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díjak: A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint
a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének
szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. számú melléklete 10. pontja szerint.
Az ügymenet leírása:
A küldemény vizsgálatát kiviteli forgalomban a feladás helye szerint illetékes – területi szervétől kell
kérni, amelyet a berakodás helyszínén ellenőriznek a fogadó állam előírásai alapján és a vizsgálat
eredményéről Export/Re-export növényegészségügyi bizonyítványt vagy meg nem felelés esetén
Protocol jegyzőkönyvet állít ki. A növény-egészségügyi ellenőrzéseket a Tanács 1984. április 10-i
1262/84/EGK rendeletével jóváhagyott, a határokon történő áruellenőrzések összehangolásáról szóló
nemzetközi egyezmény rendelkezéseinek, különösen annak 4. mellékletének megfelelően kell
végezni. A vizsgálatköteles árukat szállításuk és fuvarozásuk esetén – amennyiben a 7/2001. (I. 17.)
FVM rendelet másképp nem rendelkezik – növényegészségügyi ellenőrzésben kell részesíteni.
Előzetes megrendelés alapján vizsgálni kell a vizsgálatköteles növényi termékek növényegészségügyi megfelelőségét, és ennek alapján növény-egészségügyi bizonyítvány adható ki.
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Magyarországon előállított, a kereskedelmi mennyiségben forgalomba hozott, illetve a kiszállításra
vagy beszállításra szánt vizsgálatköteles termékek, valamint az ezek termelésével, forgalmazásával,
exportjával és importjával foglalkozó, vagy bármely egyéb módon kezelő természetes és jogi
személyekre, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra vonatkozik.
Alapvető eljárási szabályok:
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
Az ügyintézés határideje:
A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes
szabályairól alapján a vizsgálat és hatósági bizonyítvány kiadása a berakodás helyén és idején
történik meg.
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
- 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
- 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes
szabályairól
Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: nincs
Igénybe vehető elektronikus programok elérése: nincs
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15. Növényútlevél kiadása
Hatáskörrel rendelkező kormányhivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő
illetékességgel).
Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály.
Ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
A szükséges növény-egészségügyi vizsgálatok elvégzésének igazolására kiállított helyszíni és/vagy
laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyvek.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
A növényútlevél kiadása iránti kérelmet a Heves Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növényés Talajvédelmi Osztályhoz (3300 Eger, Szövetkezet utca 6.) kell benyújtani.
Elektronikus ügyintézés: lehetséges
Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díjak: A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint
a kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének
szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet szerint
-

a megrendelőnek kiadott növényútlevél-címke darabonként:

30 Ft

-

az osztály által kiállított növényútlevél, csereútlevél darabonként:

270 Ft

Az ügymenet leírása: A növényútlevél köteles növények és növényi termékek kötelező kísérő
okmányának kiállítása a növény-egészségügyi vizsgálatok alapján történik. Növényútlevelet kell
kiállítani annak igazolására, hogy a növény, növényi termék előállítása, feldolgozása, forgalmazása és
tárolása során a növény-egészségügyi követelményeket, illetve a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 5
számú melléklet szerinti különleges előírásokra vonatkozó rendelkezéseket a nyilvántartásba vett
termelők betartották.
Alapvető eljárási szabályok: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az ügyintézés határideje: 8 nap.
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
- 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
- 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes
szabályairól
Az ügyintézéshez használt letölthető nyomtatvány: nincs
Igénybe vehető elektronikus programok elérése: nincs
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16. Növényvédőszer-vásárlási, - forgalmazási, illetve - felhasználási
engedélyek kiadása
Hatáskörrel rendelkező kormányhivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő
illetékességgel).
Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály.
Ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
Növényvédelmi képesítést igazoló irat. (Igazolás a növényvédelmi képzés eredményes elvégzéséről
vagy növényvédő és méregraktár-kezelő, illetve növényvédő szak- és betanított munkás bizonyítvány.
Felsőfokú egyetemi vagy főiskolai képzés során növényvédelmi vizsgát tartalmazó index és diploma.)
Személyazonosító igazolvány, lakcím igazolvány
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
A növényvédőszer-vásárlási, - forgalmazási, illetve - felhasználási engedélyek kiadása iránti adatlapot
személyesen lehet benyújtani a Heves Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és
Talajvédelmi Osztályhoz (3300 Eger, Szövetkezet utca 6.) kell benyújtani. vagy bármely
kormányablakban.
Elektronikus ügyintézés: lehetséges
Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díjak:
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági
szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak
mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM
rendelet szerint 4.000,- Ft átutalással vagy csekken megfizetve.
Az ügymenet leírása:
A megfelelő szakképesítés, végzettség megléte esetén a Heves Megyei Kormányhivatal Agrárügyi
Főosztály

Növény-

és

Talajvédelmi

Osztály

adja

ki

a

növényvédő-szerek

vásárlásához,

felhasználásához, illetve forgalmazásához szükséges engedélyeket, igazolványokat Heves megyei
állandó lakhellyel rendelkező jogosultak esetén.
Jogosultak köre:
I. forgalmi kategóriájú növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedélyre jogosult a
felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkező személy.
Felsőfokú növényvédelmi képesítésnek minősül:
a) egyetemi szintű képzésben, nappali tagozaton okleveles növényorvosi, növényvédelmi szakirányon
szerzett okleveles agrármérnöki, okleveles agrárkémikus agrármérnöki, okleveles
környezetgazdálkodási agrármérnöki, okleveles kertészmérnöki, növényorvos MSC képzettség,
amennyiben a képzés a növényvédelmi tárgyak oktatására legalább 600 tanórát tartalmaz, és
növényvédelmi szakirányú záróvizsgával jár,
b) az egyetemi szintű szakirányú továbbképzésben okleveles agrármérnök, okleveles kertészmérnök,
illetve különbözeti vizsgát tett okleveles biológus, okleveles biomérnök, okleveles erdőmérnök és
egyéb természettudományi egyetemi végzettségű személy által legalább 24 konzultáció hetes

27

képzésen szerzett okleveles növényorvosi szakmérnök vagy okleveles növényvédelmi szakmérnöki
végzettség, amely képesítési követelményei az a) pontnak megfelelnek,
c) a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) által az a) és b) pontban
foglalt képesítésekkel egyenértékűnek elfogadott végzettség.
(3) Felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkezőnek kell tekinteni a növényorvosi,
növényvédelmi szakmérnöki, erdészeti növényvédelmi szakmérnöki, agrárkémikus agrármérnöki,
növényvédelmi szaküzemmérnöki, növényvédelmi üzemmérnöki, növényvédelmi és talajerőgazdálkodási szaküzemmérnöki, növényvédelmi és talajerő-gazdálkodási üzemmérnöki diplomát
szerzőt, valamint a növényvédelmi szakirányú záróvizsgát tett agrármérnököt, kertészmérnököt,
továbbá a növényvédelmi témában szerzett egyetemi doktori vagy magasabb fokozattal rendelkezőt,
amennyiben a rendelet hatálybalépése előtt rendelkezett I. forgalmi kategóriájú növényvédő szer
forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedéllyel.
II. forgalmi kategóriájú növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedélyre – a (2)
bekezdésben foglaltak szerint – jogosult – a felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkezőkön
kívül – aki
a) növénytermesztő és növényvédelmi technikus; növénytermesztési, kertészeti és növényvédelmi
technikus; kertész és növényvédelmi technikus, növényvédelmi és talajerő-gazdálkodási technikus
képesítésű,
b) növényvédő és méregraktár-kezelő szakképesítéssel, illetve növényvédő szak- és betanított
munkás képesítéssel rendelkezik,
c) növényvédelmi tantárgyakból egyetemi vagy főiskolai képzés során vizsgát tett, vagy
d) legalább általános iskolát végzett, 18. életévét betöltötte, és a miniszter által meghatározott
növényvédelmi alaptanfolyamot követően eredményes vizsgát tett.
Alapvető eljárási szabályok: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az ügyintézés határideje: 8 nap.
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
Törvények
- 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
- 2000. évi LXXXIV. törvény a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról
Miniszteri rendeletek
- 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről
- 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei
kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő
igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének
szabályairól
Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:
Növényvédőszer-vásárlási, - forgalmazási, illetve - felhasználási engedélyek kiadása iránti adatlap.
Igénybe vehető elektronikus programok elérése: nincs
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17. Szennyvíz, szennyvíziszap és szennyvíziszap
mezőgazdasági hasznosításának engedélyezése

komposzt

Hatáskörrel rendelkező kormányhivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő
illetékességgel).
Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
Talajvédelmi terv, tulajdoni lap másolat, földhasználati lap, földhasználó és földtulajdonos írásbeli
hozzájáruló nyilatkozata (amennyiben nem a földhasználó, földtulajdonos a kérelmező).
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
Termőföld tulajdonosa, használója, a szennyvíztisztító mű, szennyvízkezelő berendezés, a
komposztálótelep üzemeltetője, valamint az általuk megbízott természetes és jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági a kérelmet a Heves Megyei Kormányhivatal Agrárügyi
Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályhoz (3300 Eger, Szövetkezet utca 6.) nyújthatja be.
Elektronikus ügyintézés: lehetséges
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:
A 63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1. melléklet 12.1.5. pontja és 12.1.6. pontja alapján az igazgatási
szolgáltatási díj 144.000,- illetve 110.000,-Ft, amelyet az eljárást kezdeményező ügyfélnek kell
megfizetni a Heves Megyei Kormányhivatal, mint illetékes növény- és talajvédelmi hatóság 1003500300299619-00000000 számú számlájára. A jogszabály előírása szerint a díj megfizetését – a kérelem
benyújtásával egyidejűleg – (annak igazolására alkalmas dokumentummal) igazolni kell a hatóság
felé.
A 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet alapján szakhatóságként be kell vonni az eljárásba a területileg
illetékes vízvédelmi hatóságot (Katasztrófavédelmi Igazgatóságot), továbbá az illetékes járási hivatal
környezet- és természetvédelmi, valamint népegészségügyi hatósága szakkérdésben nyilatkozik.
A vízvédelmi hatóság igazgatási szolgáltatási díja – a 13/2015. (III.31.) BM rendelet 4. § (1)
bekezdése és 2. számú melléklet 18. pontja értelmében – 14.000,- Ft.
Az 1/2009. (I.30.) EüM rendelet a talajvédelmi hatóság engedélyezési eljárása során szakkérdésben
közreműködő népegészségügyi hatóság részére nem állapít meg díjat.
A 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet értelmében a szennyvíz és szennyvíziszap mezőgazdasági
felhasználásának engedélyezési eljárása során szakkérdésként kell vizsgálni a tevékenységnek a
környezet és a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek való
megfelelését. A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálata során fizetendő eljárási
költség – a 78/2015. (III.31.) Korm. rendelet 2. § és 1. számú melléklet 3.1. pontja alapján – 14.000,Ft.
A 63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1. melléklet 12.1.9.3. pontja szerint „a 12.1.1.-12.1.8. alpontokban
meghatározott tevékenységek

ugyanazon területen történő további folytatásának, ellenőrző

vizsgálatok alapján végzett ismételt engedélyezése” esetén az igazgatási szolgáltatási díj „az
engedélyre megállapított díj 50 %-a”.

29

Az ügymenet leírása:
Termőföld tulajdonosa, használója, a szennyvíztisztító mű, szennyvízkezelő berendezés, a
komposztálótelep üzemeltetője, valamint az általuk megbízott természetes és jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság a kommunális szennyvizek, kezelt iszapok,
valamint

a

szennyvíziszap

komposztok

termőföldön

történő

szakszerű

felhasználásának

engedélyezése tárgyában. A 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet alapján szakhatóságként be kell vonni
az eljárásba a területileg illetékes vízvédelmi hatóságot (Katasztrófavédelmi Igazgatóságot), továbbá
az illetékes kormányhivatal környezet- és természetvédelmi, valamint az illetékes járási hivatal
népegészségügyi hatósága szakkérdésben nyilatkozik.
Alapvető eljárási szabályok: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az ügyintézés határideje: 60 nap
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
- 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről,
- 90/2008. (VII.18.) FVM rendelet a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól,
Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: nincs
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs
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18. Talajjavítás engedélyezése
Hatáskörrel rendelkező kormányhivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő
illetékességgel).
Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
Talajvédelmi terv megnevezése, készítésének dátuma, készítőjének neve és címe. A tervezett
beavatkozás céljának ismertetése, szükségességének indokolása.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
Termőföld tulajdonosa, használója, valamint az általuk megbízott természetes és jogi személy, illetve
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság a kérelmet a Heves Megyei Kormányhivatal
Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályhoz (3300 Eger, Szövetkezet utca 6.) nyújthatja
be.
Elektronikus ügyintézés: lehetséges
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:
A 63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1. melléklet 12.1.1. pontja alapján az igazgatási szolgáltatási díj
26.000,- Ft, amelyet az eljárást kezdeményező ügyfélnek kell megfizetni a Heves Megyei
Kormányhivatal, mint illetékes növény- és talajvédelmi hatóság 10035003-00299619-00000000 számú
számlájára. A jogszabály előírása szerint a díj megfizetését – a kérelem benyújtásával egyidejűleg –
(annak igazolására alkalmas dokumentummal) igazolni kell a hatóság felé.
Az ügymenet leírása:
Termőföld tulajdonosa, vagy használója, valamint az általuk megbízott természetes és jogi személyek,
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság a kedvezőtlen tulajdonságú [savanyú
kémhatású, homok (alacsony szervesanyag tartalmú), szikes] termőföldek talajának javítása
tárgyában benyújtott kérelmét a Heves Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és
Talajvédelmi Osztály bírálja el engedélyezési eljárásban.
Alapvető eljárási szabályok: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az ügyintézés határideje: 8 nap.
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
- 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről,
- 90/2008. (VII.18.) FVM rendelet a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól,
Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: nincs
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs
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19.
Talajvédelmi
műszaki
beavatkozások,
megvalósításának engedélyezése

létesítmények

Hatáskörrel rendelkező kormányhivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő
illetékességgel).
Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
-

Talajvédelmi terv megnevezése, készítésének dátuma, készítőjének neve és címe.

-

A tervezett beavatkozás céljának ismertetése, szükségességének indokolása.

-

A földhasználó, a beruházó, illetve a megrendelő neve, címe (földbérlet esetén a tulajdonos
adatai is), a település megnevezése, a vizsgálatba vont terület nagysága, ingatlan-nyilvántartás
szerinti művelési ága, helyrajzi száma, szükség esetén blokkazonosítója, parcella azonosítója
és/vagy sarokpontok koordinátái, tényleges hasznosítási módja.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
Termőföld tulajdonosa, használója, valamint az általuk megbízott természetes és jogi személy, illetve
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság A kérelmet a Heves Megyei Kormányhivatal
Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályhoz (3300 Eger, Szövetkezet utca 6.) nyújthatja
be.
Elektronikus ügyintézés: lehetséges
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:
A 63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1. melléklet 12.1.3. pontja alapján az igazgatási szolgáltatási díj
73.000, amelyet az eljárást kezdeményező ügyfélnek kell megfizetni a Heves Megyei Kormányhivatal,
mint illetékes növény- és talajvédelmi hatóság 10035003-00299619-00000000 számú számlájára. A
jogszabály előírása szerint a díj megfizetését – a kérelem benyújtásával egyidejűleg – (annak
igazolására alkalmas dokumentummal) igazolni kell a hatóság felé.
Az ügymenet leírása: Az erózió elleni műszaki védelem megvalósításának célja a lejtő felszínén
mozgó víz helyben tartása vagy kártétel nélküli elvezetése műszaki talajvédelmi beavatkozások,
létesítmények megvalósításával.
Alapvető eljárási szabályok: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az ügyintézés határideje: 8 nap.
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
- 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről,
- 90/2008. (VII.18.) FVM rendelet a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól,
Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: nincs
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs
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