
 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály - Növény- és Talajvédelmi Osztály 
9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2.;  

Telefon: (06 94) 577 412 Fax: (06 94) 377 160 E-mail: novenytalaj@vas.gov.hu 

 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály  

Növény- és Talajvédelmi Osztály 
 

Elérhetőségek: 

 

Cím:   9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2. 

Telefon:  94/577-410 

fax:    94/377-160 

E-mail:    novenytalaj@vas.gov.hu 

 

 

Ügyfélfogadás:  

 

Hétfő – csütörtök:  8.00-14.00 

Péntek:   8.00-13.00 

 

 

A Növény- és Talajvédelmi Osztály által ellátott feladatok: 

 

I. Növény-egészségügy 

1. Fa-csomagolóanyagok növény-egészségügyi ellenőrzése 

2. Fás- és lágyszárú szaporítóanyagok növény-egészségügyi ellenőrzése 

3. Növényi termékek export-import-tranzit forgalmában a vizsgálatköteles áruk növény-

egészségügyi ellenőrzése 

4. Növényútlevél kiadása, felhatalmazás kiállítására 

5. Termelői nyilvántartásba vétel 

6. Zárlati és vizsgálatköteles nem zárlati károsítók elleni védekezési kötelezettség 

ellenőrzése 

7. Növényútlevél kötelezettség ellenőrzése 

 

II. Növényvédelem 

8. Növényvédőszer-vásárlási, –forgalmazási, illetve –felhasználási engedélyek kiadása 

9. Növényvédő szerek eseti, illetve szükséghelyzeti felhasználási engedélyéhez történő 

hozzájárulás 

10. Növényvédő szerek mezőgazdasági légi járműből történő kijuttatásának engedélyezése 

11. Szakhatósági állásfoglalás kiadása növényvédő szerek raktározásához és 

kereskedelméhez 

12. Növényvédőszer-hatékonysági vizsgálatok 

13. Károsítók elleni védekezés betartásának ellenőrzése 

14. Növényvédő szerek forgalmazásának, vásárlásának, szállításának és felhasználásának 

ellenőrzése 

15. Növényvédelmi gépek forgalmazásának, használatának ellenőrzése 

16. Növényvédelmi előrejelzési rendszer működtetése 
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17. Növényvédő szerek minőség-ellenőrzése 

18. Növényvédőszer-maradék vizsgálatok 

 

III. Friss zöldség-gyümölcs minőség-ellenőrzés 

19. Friss zöldség-gyümölcs export-import szállítmányok ellenőrzése 

20. Friss zöldség-gyümölcs forgalmazók regisztrációja 

21. Friss zöldség-gyümölcs kereskedelmének ellenőrzése 

22. Radioanalitikai és nehézfém vizsgálatok 

 

VI. Talajvédelem 

23. Engedély kiadása talajjavításhoz, mezőgazdasági célú tereprendezéshez, talajvédelmi 

műszaki beavatkozásokhoz, szennyvíz, szennyvíziszap, szennyvíziszap-komposzt és 

nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználásához 

24. Igazolás kiadása mezőgazdasági támogatási pályázatokhoz 

25. Szőlőtelepítést megalapozó talajvédelmi terv jóváhagyása 

26. Hígtrágya termőföldön történő felhasználásáról szóló bejelentés megtételének igazolása 

27. Szakhatósági feladatok végrehajtása építésügyi, vízügyi eljárások keretében; talajvédelmi 

szakkérdések vizsgálata környezet- és természetvédelmi, útügyi, bányászati, ingatlanügyi, 

villamosenergia-ipari építésügyi, hírközlési, építésügyi engedélyezési eljárásokban 

28. Kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása 

29. Nitrát-szennyezéssel kapcsolatos előírások betartásának ellenőrzése, a kötelező 

adatszolgáltatás ellenőrzése, nyilvántartása 

30. Talajvédelmi kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése 

31. Termelésnövelő anyagok minőség-ellenőrzése 

32. Információs Monitoring (TIM) rendszer megyei működtetése 

 

 

A növény- és talajvédelmi hatósági feladatokkal kapcsolatos további tájékoztató anyagok és 

formanyomtatványok elérhetőek a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján. 

 

  

http://portal.nebih.gov.hu/nyitooldal
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Növény-egészségügyi szakterület 
 

1. Fa-csomagolóanyagok növény-egészségügyi ellenőrzése 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  

Bejelentési űrlap 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

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 melléklet 10. pontja.  

 

Irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő:  

Benyújtás minden év február 28-ig. 

 

Ügyintézéshez használt formanyomtatvány: 

A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM 

rendelethez 10. számú melléklete szerinti bejelentési űrlap növény-egészségügyi vizsgálathoz, 

ellenőrzéshez. 

 

 

2. Fás- és lágyszárú szaporítóanyagok növény-egészségügyi ellenőrzése 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Bejelentési űrlap 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

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 melléklet 10. pontja.  

 

Irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő: 

Benyújtás minden év február 28., május 15., szeptember 30.  

 

Ügyintézéshez használt formanyomtatvány: 

A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM 

rendelethez 10. számú melléklete szerinti bejelentési űrlap növény-egészségügyi vizsgálathoz, 

ellenőrzéshez. 

Az egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM 

rendelet 1. számú melléklete szerinti támogatott növény-egészségügyi vizsgálatokban való részvételre 

vonatkozó kérelem.  

 

 

 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/erdo-es-mezogazdasaggal-noveny-es-talajvedelemmel-kapcsolatos-ugyek/noveny-es-talajvedelmi-ugyek/novenyvedelem-noveny-egeszsegugy-szakterulet/fa-csomagoloanyagok-noveny-egeszsegugyi-ellenorzese
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=151085.348752
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=151085.348752
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=55754.352261
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=55754.352261
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/erdo-es-mezogazdasaggal-noveny-es-talajvedelemmel-kapcsolatos-ugyek/noveny-es-talajvedelmi-ugyek/novenyvedelem-noveny-egeszsegugy-szakterulet/fas-es-lagyszaru-szaporitoanyagok-noveny-egeszsegugyi-ellenorzese
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=151085.348752
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=151085.348752
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=55754.352261
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=55754.352261
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=111340.345715
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=111340.345715
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3. Növényi termékek export-import-tranzit forgalmában a vizsgálatköteles áruk növény- 

egészségügyi ellenőrzése. 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Vizsgálati kérelem 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

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 melléklet 10. pontja. 

 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: Kérelemre történő vizsgálat elvégzése. 

 

Irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő: 

A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM 

rendelet 41. § (3) bekezdésében meghatározott napszakokban az előzetesen bejelentett időpontban. 

 

 

4. Növényútlevél kiadása, felhatalmazás kiállítására 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Kérelem a növényútlevél ügyfél általi kiállítására 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

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 melléklet 10. pontja.  

 

Irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő: 

Ügyintézési idő 8 nap, fellebbezés 15 nap 

 

 

5. Termelői nyilvántartásba vétel 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Bejelentési űrlap 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben meghatározott 3000 Ft illeték. 

 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

A növény- és talajvédelmi hatóságnak nyilvántartásba kell vennie, és egyedi azonosító számmal kell 

ellátnia a növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) 

FVM rendelet 33. § (1) bekezdés a)-e) pontjaiban nevezetteket. 

 

Irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő: Ügyintézési idő 8 nap 

 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/erdo-es-mezogazdasaggal-noveny-es-talajvedelemmel-kapcsolatos-ugyek/noveny-es-talajvedelmi-ugyek/novenyvedelem-noveny-egeszsegugy-szakterulet/novenyi-termekek-export-import-tranzit-forgalmaban-a-vizsgalatkoteles-aruk-noveny-egeszsegugyi-ellenorzese
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/erdo-es-mezogazdasaggal-noveny-es-talajvedelemmel-kapcsolatos-ugyek/noveny-es-talajvedelmi-ugyek/novenyvedelem-noveny-egeszsegugy-szakterulet/novenyi-termekek-export-import-tranzit-forgalmaban-a-vizsgalatkoteles-aruk-noveny-egeszsegugyi-ellenorzese
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=151085.348752
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=151085.348752
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=55754.352261
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=55754.352261
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/erdo-es-mezogazdasaggal-noveny-es-talajvedelemmel-kapcsolatos-ugyek/noveny-es-talajvedelmi-ugyek/novenyvedelem-noveny-egeszsegugy-szakterulet/novenyutlevel-kiadasa
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=151085.348752
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=151085.348752
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=55754.352261
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=55754.352261
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Ügyintézéshez használt formanyomtatvány: 

A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelethez 10. számú melléklete szerinti bejelentési űrlap növény-

egészségügyi vizsgálathoz, ellenőrzéshez. 

 

6. Zárlati és vizsgálatköteles nem zárlati károsítók elleni védekezési kötelezettség ellenőrzése 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Díj- és illetékmentes 

 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

Bejelentésre illetve felderítés keretein belül történő ellenőrzés elvégzése, a szükséges intézkedések 

megtétele. 

 

Ügyintézéshez használt formanyomtatvány: Ellenőrzési jegyzőkönyv 

 

 

7. Növényútlevél kötelezettség ellenőrzése 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Az ellenőrzéskor a növényi szállítmányt kísérő dokumentumok, illetve az egyedi címkék bemutatása. 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

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 melléklet 10. pontja.  

 

Ügyintézéshez használt formanyomtatvány: Ellenőrzési jegyzőkönyv 

 

  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=151085.348752
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=151085.348752
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Növényvédelmi szakterület 
 

8. Növényvédőszer-vásárlási, -forgalmazási, illetve -felhasználási engedélyek kiadása 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

- Kiállítási kérelem,  

- végzettséget igazoló okmány,  

- továbbképzést igazoló tanúsítvány,  

- személyi igazolvány,  

- lakcímkártya,  

- növényvédő mérnöki és növényorvosi kamarai tagságot igazoló igazolvány. 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

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 melléklet 9. pontja. 

 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: A megfelelő végzettséggel rendelkező ügyfeleknek 

kérelemre történő engedély kiadása. 

 

Irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő: 8 nap 

 

Ügyintézéshez használt formanyomtatvány: 

I., II., forgalmi kategóriájú növényvédőszer-forgalmazási, -vásárlási és -felhasználási engedélyhez 

kiállításához szükséges kérelem 

 

 

9. Növényvédő szerek eseti, illetve szükséghelyzeti felhasználási engedélyéhez történő 

hozzájárulás 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

A növényvédelmi szakirányító által benyújtott adatlap a Magyarországon engedélyezett növényvédő 

szer felhasználásának termelői nyilvántartásához, esetenként a vadásztársaság és a 

természetvédelmi hatóság hozzájárulása. 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Díj- és illetékmentes 

 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: Kérelemre történő vizsgálat elvégzése. 

 

Irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő: Ügyintézési idő 8 nap. 

 

Ügyintézéshez használt formanyomtatvány: 

A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a 

növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) 

FVM rendelet 23.§ (2) bekezdése szerint. 

 

 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/erdo-es-mezogazdasaggal-noveny-es-talajvedelemmel-kapcsolatos-ugyek/noveny-es-talajvedelmi-ugyek/novenyvedelem-noveny-egeszsegugy-szakterulet/novenyvedoszer-vasarlasi-forgalmazasi-illetve-felhasznalasi-engedelyek-kiadasa
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=151085.348752
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=151085.348752
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85298.343102
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85298.343102
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10. Növényvédő szerek mezőgazdasági légi járműből történő kijuttatásának engedélyezése  

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

A növényvédelmi szakirányító által benyújtott kérelem, esetenként a természetvédelmi hatóság 

hozzájárulása. 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

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 melléklet 9. pontja.  

 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: A szükséges adat egyeztetés, esetenként helyszíni 

vizsgálat elvégzése.  

 

Irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő: Ügyintézési idő 8 nap, 

szükséghelyzeti eljárásban egy nap  

 

Ügyintézéshez használt formanyomtatvány: 

A mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes 

rendelet 2. számú melléklete szerinti kérelem vagy bejelentés. 

 

 

11. Szakhatósági állásfoglalás kiadása növényvédő szerek raktározásához és kereskedelméhez 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Engedélyező hatóság a telephely szerint illetékes jegyző.  

A kérelemhez csatolni kell a forgalmazni kívánt növényvédő szer forgalmazási kategóriájának 

megfelelő szakképesítéssel rendelkező felelős személy növényvédelmi képesítésének másolatát; 

megbízás, illetve munkaviszony esetén az erre vonatkozó szerződés másolatát is, és meg kell adnia a 

hatályos engedély sorszámát, továbbá növényvédő szer nagykereskedelmi forgalmazása esetén a 

kamarai érvényes regisztrációs számát. 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Díj- és illetékmentes 

 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: A helyszíni szemlét követően a jogszabályi kötelezettségek 

teljesülése esetén szakhatósági állásfoglalás kiadása. 

 

Irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő: Ügyintézési idő a 

telepengedélyezés során 15 nap, a működési engedélyezés során 21 nap. 

 

 

12. Növényvédőszer-hatékonysági vizsgálatok 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: Vizsgálati kérelem 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: A NÉBIH ajánlása szerint 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=151085.348752
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=151085.348752
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=94121.343130
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=94121.343130
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/erdo-es-mezogazdasaggal-noveny-es-talajvedelemmel-kapcsolatos-ugyek/noveny-es-talajvedelmi-ugyek/novenyvedelem-noveny-egeszsegugy-szakterulet/novenyvedoszer-hatekonysagi-vizsgalatok
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Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: EP minőségbiztosítási rendszer előírásainak megfelelően, 

egyedi megbízásra történő, szabadföldi hatékonysági vizsgálatok elvégzése. 

 

Irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő: Megállapodás szerint 

 

 

13. Károsítók elleni védekezési kötelezettség betartásának ellenőrzése  

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Díj- és illetékmentes 

 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

Bejelentésre, illetve a munkatervi feladatok keretein belül történő ellenőrzés elvégzése, a szükséges 

intézkedések megtétele. 

 

Ügyintézéshez használt formanyomtatvány: Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv 

 

 

14. Növényvédő szerek forgalmazásának, vásárlásának, szállításának és felhasználásának 

ellenőrzése 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Díj- és illetékmentes 

 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

Bejelentésre illetve az éves munkaterv keretein belül történő ellenőrzés elvégzése, a szükséges 

intézkedések megtétele. 

 

Ügyintézéshez használt formanyomtatvány: Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv 

 

 

15. Növényvédelmi gépek forgalmazásának, használatának ellenőrzése 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Díj- és illetékmentes 

 

Ügyintézéshez használt formanyomtatvány: Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv 

 

 

16. Növényvédelmi előrejelzési rendszer működtetése 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Díj- és illetékmentes 

 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

Szántóföldi és állókultúrák esetében a károsítók megjelenésével kapcsolatos információk begyűjtése, 

terjedésének figyelemmel követése, várható megjelenésüknek előrejelzése. 

 

Ügyintézéshez használt formanyomtatvány: Jegyzőkönyv 

 

 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/erdo-es-mezogazdasaggal-noveny-es-talajvedelemmel-kapcsolatos-ugyek/noveny-es-talajvedelmi-ugyek/novenyvedelem-noveny-egeszsegugy-szakterulet/karositok-elleni-vedekezesi-kotelezettseg-betartasanak-ellenorzese-kulteruleten
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/erdo-es-mezogazdasaggal-noveny-es-talajvedelemmel-kapcsolatos-ugyek/noveny-es-talajvedelmi-ugyek/novenyvedelem-noveny-egeszsegugy-szakterulet/novenyvedelmi-gepek-forgalmazasanak-hasznalatanak-ellenorzese
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/erdo-es-mezogazdasaggal-noveny-es-talajvedelemmel-kapcsolatos-ugyek/noveny-es-talajvedelmi-ugyek/novenyvedelem-noveny-egeszsegugy-szakterulet/novenyvedelmi-elorejelzesi-rendszer-mukodtetese
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17. Növényvédő szerek minőség-ellenőrzése 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  

Mintavételi jegyzőkönyv, partner-bejelentő nyomtatvány 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Díj- és illetékmentes 

 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

A NÉBIH által országosan az Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési tervben meghatározott számban 

történő mintavétel a kereskedelmi forgalomban lévő növényvédő szerekből minőség-ellenőrzés 

céljából. 

 

Ügyintézéshez használt formanyomtatvány: Mintavételi jegyzőkönyv, partner-bejelentő 

nyomtatvány 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: 

https://novenyvedoszer.nebih.gov.hu/Engedelykereso/kereso 

 

 

18. Növényvédőszer-maradék vizsgálatok  

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Mintavételi jegyzőkönyv, illetve új ügyfél esetén partner-bejelentő lap 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Díj- és illetékmentes 

 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

A NÉBIH által országosan meghatározott forgalmazott, növényi termékekből, illetve egyedi esetekben 

gyanú esetén történő mintavétel elvégzése és laboratóriumba történő küldése növényvédőszer-

maradék vizsgálatok céljából. 

 

Ügyintézéshez használt formanyomtatvány: Mintavételi jegyzőkönyv, partner-bejelentő 

nyomtatvány 

 

  

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/erdo-es-mezogazdasaggal-noveny-es-talajvedelemmel-kapcsolatos-ugyek/noveny-es-talajvedelmi-ugyek/novenyvedelem-noveny-egeszsegugy-szakterulet/novenyvedo-szerek-minosegellenorzese
https://novenyvedoszer.nebih.gov.hu/Engedelykereso/kereso
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/erdo-es-mezogazdasaggal-noveny-es-talajvedelemmel-kapcsolatos-ugyek/noveny-es-talajvedelmi-ugyek/novenyvedelem-noveny-egeszsegugy-szakterulet/novenyvedoszer-maradek-vizsgalatok
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/erdo-es-mezogazdasaggal-noveny-es-talajvedelemmel-kapcsolatos-ugyek/noveny-es-talajvedelmi-ugyek/novenyvedelem-noveny-egeszsegugy-szakterulet/novenyvedoszer-maradek-vizsgalatok
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/erdo-es-mezogazdasaggal-noveny-es-talajvedelemmel-kapcsolatos-ugyek/noveny-es-talajvedelmi-ugyek/novenyvedelem-noveny-egeszsegugy-szakterulet/novenyvedoszer-maradek-vizsgalatok
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Friss zöldség-gyümölcs minőség-ellenőrzési szakterület 
 

19. Friss zöldség-gyümölcs export-import-tranzit szállítmányok ellenőrzése 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: Vizsgálati kérelem 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 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 melléklet 11. pontja. 

 

Irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő: A bejelentett időpontban 

 

Ügyintézéshez használt formanyomtatvány: Vizsgálati igénybejelentő 

 

 

20. Friss zöldség-gyümölcs forgalmazók regisztrációja 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: Regisztrációs űrlap 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Díj- és illetékmentes 

 

Iratbenyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő: Ügyintézési idő 8 nap 

 

Ügyintézéshez használt formanyomtatvány:  

Adatlap zöldség-gyümölcs forgalmazói regisztrációhoz 

 

21. Friss zöldség-gyümölcs kereskedelmének ellenőrzése 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: Jegyzőkönyv, szállítmányt kísérő 

dokumentumok 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Díj- és illetékmentes 

 

Ügyintézéshez használt formanyomtatvány: Jegyzőkönyv 

 

 

22. Radioanalitikai és nehézfém vizsgálatok 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: Mintavételi jegyzőkönyv 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Díj- és illetékmentes 

 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: A NÉBIH által meghatározott növényi termékekből történő 

mintavétel radio-analitikai és nehézfém vizsgálatok elvégzése céljából. 

 

Ügyintézéshez használt formanyomtatvány: Mintavételi jegyzőkönyv 

  

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/erdo-es-mezogazdasaggal-noveny-es-talajvedelemmel-kapcsolatos-ugyek/noveny-es-talajvedelmi-ugyek/friss-zoldseg-gyumolcs-minosegellenorzesi-szakterulet/friss-zoldseg-gyumolcs-export-import-szallitmanyok-ellenorzese
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=151085.348752
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/erdo-es-mezogazdasaggal-noveny-es-talajvedelemmel-kapcsolatos-ugyek/noveny-es-talajvedelmi-ugyek/friss-zoldseg-gyumolcs-minosegellenorzesi-szakterulet/friss-zoldseg-gyumolcs-forgalmazok-regisztracioja
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/erdo-es-mezogazdasaggal-noveny-es-talajvedelemmel-kapcsolatos-ugyek/noveny-es-talajvedelmi-ugyek/friss-zoldseg-gyumolcs-minosegellenorzesi-szakterulet/friss-zoldseg-gyumolcs-kereskedelmenek-ellenorzese
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Talajvédelmi szakterület 
 

 

23. Engedély kiadása talajjavításhoz, mezőgazdasági célú tereprendezéshez, talajvédelmi 

műszaki beavatkozásokhoz, szennyvíz, szennyvíziszap, szennyvíziszap- komposzt és nem 

veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználásához 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

- Engedélykérelem,  

- talajvédelmi terv,  

- mezőgazdasági célú tereprendezéshez és talajvédelmi műszaki beavatkozásokhoz kiviteli 

terv,  

- földhasználói hozzájáruló nyilatkozat talajjavításhoz,  

- földtulajdonosi és földhasználói hozzájáruló nyilatkozat mezőgazdasági célú 

tereprendezéshez, talajvédelmi műszaki beavatkozásokhoz, szennyvíz, szennyvíziszap, 

szennyvíziszap- komposzt és nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználásához 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

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.sz melléklet 12. pontja  

 

Irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő: Elintézés 60 nap, fellebbezés 

15 nap. 

 

 

24. Igazolás kiadása mezőgazdasági támogatási pályázatokhoz 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: Igazolási kérelem 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

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 .sz melléklet 12. pontja  

 

Irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő: Elintézés 8 nap  

 

 

25. Szőlőtelepítést megalapozó talajvédelmi terv jóváhagyása 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: Talajvédelmi terv  

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

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 .sz melléklet 12. pontja  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=151085.348752
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=151085.348752
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/erdo-es-mezogazdasaggal-noveny-es-talajvedelemmel-kapcsolatos-ugyek/noveny-es-talajvedelmi-ugyek/talajvedelem-szakterulet/igazolas-kiadasa-mezogazdasagi-tamogatasi-palyazatokhoz
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=151085.348752
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=151085.348752
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=151085.348752
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=151085.348752
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Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: Szőlőtelepítést megalapozó talajvédelmi terv talajvédelmi 

felülvizsgálata és határozatban történő jóváhagyása. 

 

Irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő: Elintézés 8 nap, fellebbezés 

15 nap  

 

 

26. Hígtrágya termőföldön történő felhasználásáról szóló bejelentés megtételének igazolása 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

- Talajvédelmi terv,  

- földhasználói hozzájáruló nyilatkozat 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Díj- és illetékmentes. 

 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

Hígtrágya termőföldön történő felhasználását megalapozó talajvédelmi terv talajvédelmi felülvizsgálata 

és igazolás kiadása a bejelentésről. 

 

Irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő: Elintézés 8 nap 

 

 

27. Szakhatósági feladatok végrehajtása építésügyi, vízügyi, eljárások keretében. Talajvédelmi 

szakkérdések vizsgálata környezet és természetvédelmi, útügyi, bányászati, ingatlanügyi, 

villamosenergia-ipari építésügyi, hírközlési, építésügyi engedélyezési eljárásokban 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

- Engedélyező hatóság megkeresése,  

- kiviteli terv,  

- 400 m2 felett talajvédelmi terv  

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 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 .sz melléklet 12. pontja  

 

Irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő: Elintézés 15 nap, 

fellebbezés15 nap 

 

Igénybe vehető elektronikus programok: építésügyi eljárásban ÉTDR szakrendszer 

 

 

28. Kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Díj- és illetékmentes 

Ügyintézéshez használt formanyomtatvány: Jegyzőkönyv 

 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=151085.348752
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29. Nitrát-szennyezéssel kapcsolatos előírások betartásának ellenőrzése, a kötelező 

adatszolgáltatás ellenőrzése, nyilvántartása 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: Adatszolgáltatási űrlap 

 

Irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő: Ügyfélkapun keresztül történő 

benyújtás minden év december 31.  

 

Ügyintézéshez használt formanyomtatvány: Nitrát adatszolgáltatási űrlap 

http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/noveny/nyomtatvanyok 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: Nitrát adatszolgáltatás csak ügyfélkapun 

keresztül lehetséges.  

http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/noveny/ugyintezes 

 

 

30. Talajvédelmi kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Díj- és illetékmentes 

 

Ügyintézéshez használt formanyomtatvány: Jegyzőkönyv 

 

 

31. Termésnövelő anyagok minőség-ellenőrzése 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Díj- és illetékmentes 

 

Ügyintézéshez használt formanyomtatvány: Jegyzőkönyv 

 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

Kereskedelmi forgalomban lévő termésnövelő anyagok és EK műtrágyák a NÉBIH által országosan az 

Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési tervben meghatározott számban történő mintázása minőség-

ellenőrzés céljából 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: 

https://novenyvedoszer.nebih.gov.hu/Engedelykereso/kereso 

 

 

32. Információs Monitoring (TIM) rendszer megyei működtetése 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Díj- és illetékmentes  

 

Ügyintézéshez használt formanyomtatvány: Jegyzőkönyv 

 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

Az országos rendszeren belül Vas megyében 55 mintavételi helyről minden évben szeptember 15. és 

október 15. között történő talajmintavétel elvégzése a talajokban lejátszódó folyamatok hosszú távú 

figyelemmel kísérése céljából. 

 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/erdo-es-mezogazdasaggal-noveny-es-talajvedelemmel-kapcsolatos-ugyek/noveny-es-talajvedelmi-ugyek/talajvedelem-szakterulet/nitrat-szennyezessel-kapcsolatos-eloirasok-betartasanak-ellenorzese-a-kotelezo-adatszolgaltatas-ellenorzese-nyilvantartasa
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/erdo-es-mezogazdasaggal-noveny-es-talajvedelemmel-kapcsolatos-ugyek/noveny-es-talajvedelmi-ugyek/talajvedelem-szakterulet/nitrat-szennyezessel-kapcsolatos-eloirasok-betartasanak-ellenorzese-a-kotelezo-adatszolgaltatas-ellenorzese-nyilvantartasa
http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/noveny/nyomtatvanyok
http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/noveny/ugyintezes
https://novenyvedoszer.nebih.gov.hu/Engedelykereso/kereso

