
 

 

 

Növényvédő gépek felülvizsgálatának díjai 
(a feltüntetett árak nettó árak, és Forintban értendőek) 

érvényes 2020.06.01-től 
 

(A teljes felülvizsgálat alapárai 2016 óta nem változtak!) 
 
 
 
Szántóföldi permetezőgépek kötelező felülvizsgálata (gépenként) 
(egy, illetve első szórófejsor vizsgálata) 
 

            x ≤ 10 m     szórókeret szélesség esetén (gépenként) 36 000  
10 m < x ≤ 12 m     szórókeret szélesség esetén (gépenként) 41 000 
12 m < x ≤ 18 m     szórókeret szélesség esetén (gépenként) 46 000 
18 m < x ≤ 24 m     szórókeret szélesség esetén (gépenként) 56 000 
24 m < x ≤ 30 m     szórókeret szélesség esetén (gépenként) 61 000 
30 m < x                 szórókeret szélesség esetén (gépenként) 66 000 

 
 
Ismételt keresztirányú szórásegyenletesség vizsgálat revolverfej esetén 
(fúvókasoronként) 
 

          x  ≤ 18 m      szórókeret szélesség esetén (gépenként)   3 000 
          x  > 18 m      szórókeret szélesség esetén (gépenként)   5 000 

 
 
Ültetvény (kertészeti) permetezőgépek kötelező felülvizsgálata (gépenként)  

          x ≤ 6 db        szórófejtesttel rendelkező gép 30 000 
6 db < x ≤ 16 db     szórófejtesttel rendelkező gép  35 000  

             16 db < x                  szórófejtesttel rendelkező gép   45 000 
 
 
Speciális növényvédő gépek kötelező felülvizsgálata (gépenként)  

 
Speciális növényvédő gépek felülvizsgálata    20 000 - 40 000 

 
 
Vasúti járműre szerelt permetező berendezések kötelező felülvizsgálata  
(gépenként)  
 

Vasúton permetező berendezés, melyeknek kapcsolt permetlé és/vagy  
víztartályá(i)nak névleges összes térfogata kisebb vagy egyenlő, mint 10 m3 

                   80 000 - 250 000   
   

Vasúton permetező berendezés, melyeknek kapcsolt permetlé és/vagy  
víztartályá(i)nak névleges összes térfogata nagyobb, mint 10 m3          

        300 000 - 600 000 
 
Légi járműre szerelt permetező berendezések kötelező felülvizsgálata  
 
Légi növényvédő gépek felülvizsgálata (gépenként)  86 000 
ULV rendszer felülvizsgálata (fúvókánként)    2 000 
 
 



 

 

 
 
Kiszállási díj  
 
Kiszállási díj     180 
200 ≤ x km (légi gépekre szerelt permetező berendezések vizsgálata esetén)     230 
 
 
Kitelepülési díj  
 
Kitelepülési díj (az egy telephelyen vizsgázók között szétosztandó)   25 000 
 
 
Növényvédő gép azonosító jel kiadása  
(egyedi azonosítóval nem rendelkező növényvédő gépek esetén, gépenként)  3 000 
 
 
 
 
 
Részvizsgálati díjak (egyedi alkalmazás, vagy ismétlés esetén) 
 
Általános állapotfelmérés (gépenként)  
 

Általános állapotfelmérés szemrevételezéssel    6 000 
Általános állapotfelmérés diagnosztikai eszközökkel  12 000 

  
Szivattyú vizsgálat   8 000 
 
Fúvókák teljesítményvizsgálata (fúvókánként) 
 

Digitális átfolyásmérő készülékkel      700 
 


