
LÉGI PERMETEZÉS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM/BEJELENTÉS  
44/2005(V.6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/A. § és 3/B. § alapján 

 

A kérelmet/bejelentést benyújtó szakirányító Mezőgazdasági repülést megrendelő 

neve:  neve:  

címe:  címe:  

eljárás alatti elérhetősége 

(telefon, e-mail): 

 eljárás alatti 

elérhetősége (telefon, 

e-mail): 

 

FELIR azonosító  FELIR azonosító: 

adószám: 

 

NMNK regisztrációs 

száma: 

 Tevékenység jellege 

(pl.: gazdasági 

társaság, őstermelő, 

egyéni vállalkozó, 

magánszemély, stb.) 

 

 

Szakirányító vagy megrendelő elektronikus ügyintézéshez szükséges adatai: 

 (Az elektronikus ügyintézés egyéni vállalkozó / gazdasági társaság esetén kötelező; magánszemély / őstermelő esetén választható) 

Cégkapuval rendelkezik**:          nem          igen, ebben az esetben a beazonosításhoz szükséges adószám:       

Ügyfélkapuval rendelkezik**:     nem          igen (alábbi adatok megadása) 

Születési név: 

Anyja neve: 

Születési hely és idő: 

 

Kérjük, hogy a gyorsabb ügyintézés érdekében szíveskedjenek elektronikusan kapcsolatot tartani a hatósággal (E-papír, ügyfélkapu vagy cégkapu)! 

 

Tényleges földhasználó neve, címe (amennyiben a megrendelőtől eltér): 

 

Mezőgazdasági légijármű üzemeltetőjének neve, címe: 

Légijármű típusa: 

Fel- és leszállóhely megnevezése: 

 

Légi permetezéssel érintett tábla/táblák: 

sor-

szám 

 Időpont*  Település Hrsz. Tábla 

blokkazonosítója  

Tábla sorszáma 

(egységes 

kérelem) 

 Terület 

(ha) 

Kezelendő 

terület (ha) 

 Kultúra  Kijuttatandó 

készítmény neve 

 Dózis  Erdészeti 

azonosító 

(erdő esetén) 

1                    

2                    

3                    

4                    

 



Kérelemhez tartozik-e más földhasználó által használt közvetlenül szomszédos terület  igen  nem 

Szomszédos területek felsorolása: 

 

A légi permetezésre a 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/A. §-ában foglaltak miatt kerül sor**  igen  nem 

Károsító előrejelzési adatok és Károsító felvételezési adatok csatolva **  igen  nem 

A 3/A. § (2) szerinti szakmai indoklás csatolva/kitöltve **  igen  nem 

 

A légi permetezésre a 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/B. §-ában foglaltak miatt kerül sor** 

 

 igen 

 

 nem 

  

A tervezett kezelés közterületet érint-e?** 

 

 igen 

  

nem 

Amennyiben igen, úgy a lakosság tájékoztatási módjának leírása: 

 A tervezett kezelés védett természeti vagy különleges rendeltetésű vadászterületet érint-e?**  igen  nem 

Amennyiben igen, a beszerzett hatósági engedély csatolva **:  igen  nem 

 

A légi permetezés NATURA 2000 területet érint ** 

 

 igen 

 

 nem 

 

A légi permetezés, illetve a ki- és berepülés érint-e a 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet 13. §  

(1) és (2) bekezdésében megjelölt területet?*** 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása (pénzügyi teljesítés dokumentuma) csatolva ** 

 

igen 

 

 

 igen 

  

nem 

 

 

nem 

 

A szakirányítói jogviszony fennállásának igazolása (szakirányítói szerződés/megállapodás) csatolva ** 

 

Amennyiben a szakirányítón vagy megrendelőn kívüli egyéb személy jár el, meghatalmazás csatolva ** 
 

 

Munkatérkép csatolva ** 
 igen  nem 

 

 

 igen 
 
  

igen 
 

igen 

 

 nem 
 
  

nem 
 

nem 

 

 

 

A kérelmet/bejelentést benyújtó kijelenti, hogy a kérelemben/bejelentésben foglalt adatok valóságtartalmáért felelősséget vállal. 

Kelt: 

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

kérelmező/bejelentő (szakirányító) aláírása 

 __________________________________________________________________________ 

*-gal jelölt adatot a 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/A. §-ában meghatározott kérelem esetén hónap-dekád pontossággal, 3/B. §-ában 

meghatározott bejelentés esetén pontos időpont megjelölésével kell megadni. 

 **-gal jelölt rész: a megfelelő aláhúzandó 

***-gal jelölt rész magyarázat: lakott területrész, állattartó terület, felszíni víz, vízkivételi mű, települési szennyvíztisztító telep, fokozottan védett természeti terület, 

erdőrezervátum vagy bioszféra rezervátum magterülete, természetvédelmi terület 



 

Károsító előrejelzési/felvételezési adatok és szakmai indokok a fenti táblázat sorszámai alapján: 

sor-

szám 

Károsító megnevezése megfigyelési 

időpont(ok) 

felvételezett 

egyedszám 

kártételi küszöb 

érték (alatt/felett) 

Védekezés szakmai indokai 

1           

2           

3           

4           

Mellékletek: 

Kelt: 

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

kérelmező/bejelentő (szakirányító) aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TÁJÉKOZTATÁS 

 

A munkatérképen fel kell tüntetni: 

 a kezelésre kijelölt területeket 

 a kezelés szempontjából érzékeny területeket: 

-kezelésre kijelölt terület közvetlen környezetében található lakott területrész,  

-kezelés szempontjából érzékeny növénykultúra,  

-állattartó telep,  

-állatok etetésére folyamatosan szolgáló rét, legelő, zöldtakarmányt termesztő hely,  

-állandó vagy ideiglenes méhészeti telephely,  

-védett és fokozottan védett természeti terület, 

-felszíni és a felszín alatti vizek védelme szempontjából érzékeny terület,  

-személy- és teherszállító útvonal,  

-államhatár,  

-légvezeték és a kiemelkedő tereptárgy 

 

A munkatérképen a szakirányító feltünteti a mezőgazdasági repülés során kijuttatott készítményre, valamint a kezelt terület 

elhelyezkedésére figyelemmel szükséges védőtávolságokat. Az átadott munkatérképen mindent, ami a repüléssel kapcsolatosan veszélyt 

jelenthet, piros színnel meg kell jelölni. 


