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NMNK Területi Szervezetei részére 
 
Tárgy:   
Szakirányítói szerződés - nyilatkozat 
 
Tisztelt Elnök Asszony/Elnök Úr! 
 
Április 6-án megnyílt az egységes kérelem benyújtó felülete.  
A növényvédelmi tevékenységről szóló rendelet szerint a termelőknek, az egységes kérelem 
benyújtására szolgáló elektronikus felületen kell nyilatkozniuk a növényvédelmi munkavégzéssel 
érintett mezőgazdasági területeik tekintetében a vele szerződésben álló, a terület növényvédelmi 
szakirányításáért felelős növényorvos adatairól az adott évi benyújtási határidőn belül. A 
nyilatkozat nem része az egységes kérelemnek, és megtétele az egységes kérelem benyújtására 
joghatással nem bír, mulasztása azonban növényvédelmi hatósági eljárást vonhat maga után. 
Ezzel párhuzamosan a növényvédelmi szakirányítók részére kialakított elektronikus szerződés 
bejelentési felület lezárásra került, a szakirányítóknak a jövőben nem kell a szerződések adatait 
feltölteniük. 
 
A benyújtó felület kapcsán szerzett eddigi tapasztalatok alapján azonban pár kérdéses pontra 
szeretném felhívni a figyelmet. 
 

1. A listából kiválasztható növényorvosok adatai néhány esetben hiányosak. Jelzések 
alapján egyes esetekben a növényorvos kiválasztásakor a növényorvos regisztrációs 
száma nem jelenik meg. A regisztrációs számot ez esetben az igénylő manuálisan, a 
szerződésben szereplő regisztrációs számmal ki tudja tölteni. 

2. A növényorvos nem szerepel a listában. A listában az érvényes I. kategóriás vásárlási 
engedéllyel rendelkező növényorvosok szerepelnek. Előfordulhat azonban, hogy a 
kamaránkba az elmúlt pár hétben felvett tagjaink a listában még nem szerepelnek, illetve 
előfordulhat, hogy a listán már nem szerepelnek azok a tagjaink, akik vásárlási 
engedélye lejárt ugyan, de a koronavírus vészhelyzettel összefüggő egyes szabályozási 
kérdésekről szóló törvény miatt az engedély érvényesége 2022. június 30-ig 
automatikusan meghosszabbításra került. Kérem, amennyiben bárki azt tapasztalja, hogy 
a listán érvényes vásárlási engedélye ellenére nem szerepel, jelezze azt haladéktalanul az 
iroda központi email címére. 
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3. Az integrátorok és cégekkel kötött szolgáltatási szerződések esete. A listán kizárólag 
természetes személy növényorvosok szerepelnek. Amennyiben a gazdálkodó a 
szolgáltatási szerződést jogi személlyel kötötte, úgy a kérelem leadásakor fel kell vennie 
a kapcsolatot az illető céggel, és egyeztetnie szükséges az adott területek vonatkozásában 
a szakirányítói tevékenységet ténylegesen ellátó növényorvos személyéről. 

4. A benyújtó felület sajnálatosan nem egyértelmű a szakirányító nyilatkozat 
esetében. A felület felteszi a kérdést a gazdálkodónak, hogy tervez-e növényvédőszert 
felhasználni?  Majd, ha a gazdálkodó igennel válaszol, aktívvá válik a szakirányító 
választó lista. A gazdálkodó azonban tévesen ezt úgy értelmezheti, hogy ebben az 
esetben mindenképpen választania kell a listából. Fontos tudatosítani, hogy amennyiben 
a gazdálkodó növényvédelmét II. – III. forgalmi kategóriájú növényvédőszerek 
alkalmazásával hajtja végre, és nem rendelkezik érvényes szerződéssel, úgy ne válasszon 
szakirányítót a listáról, hanem a „saját jogán végzi a szakirányítói tevékenységet” 
jelölőnégyzetben kell jeleznie, hogy az általa alkalmazott növényvédőszerek 
vonatkozásában a szükséges engedéllyel rendelkezik. 

 
Kérem a fentiekről a tagság tájékoztatását. 
 
 
 
Budapest, 2022. április 11. 

 
 
Üdvözlettel: 
 

Dr. Labant Attila sk. 
   elnök, NMNK 
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