
Friss zöldség-gyümölcs export-import szállítmányok minőségellenőrzése
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Ügyintézés helye
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Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály

Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok

Export szállítmány esetében a szállítmányt kísérő kitöltött 
fuvarokmány; Import szállítmányok esetében a szállítmányt kísérő 
eredeti fuvarokmány és eredeti minőségi bizonyítvány

Ügyintézés illetéke, 
igazgatási 
szolgáltatási díj

Igazgatási szolgáltatási díj fizetendő a 63/2012. (VII.2.) VM 
rendelet 1. sz. melléklete 11.1; 11.2; pontjaiban meghatározottak 
szerint.

Ügyintézési határidő A kérelmező által kért napon

Eljárást megindító irat 
(kérelem) 
benyújtásának módja

A  zöldség  és  gyümölcs  szállítmányokat  nyomtatványon  vagy
szóban, telefonon, telefaxon, a szállítmány indulása vagy érkezése
időpontját  megelőző  munkanapon  12.00  óráig  kell  bejelenteni,  a
Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Agrárügyi  és  Környezetvédelmi
Főosztály  Növény-  és Talajvédelmi  Osztály  2660 Balassagyarmat,
Mártírok útja 78. szám alatt, illetve a +36 35 501-370 számon vagy
az  novenyvedelem@nograd.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.

Alapvető eljárási 
szabályok, 
ügymenetre 
vonatkozó 
tájékoztatás

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.

Ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke

Az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. tv.;
Az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.  évi
XLVI tv.,
A gyümölcs és zöldség ellenőrzésről szólón 82/2004. (V.11.) FVM
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 szóló 63/2012. (VII.2.) VM rendelet.;
Az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos
adatszolgáltatásról  és nyomonkövethetőségről szóló 3/2010.

mailto:novenyvedelem@nograd.gov.hu
http://www.csmkh.hu/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=110&Itemid=406


(VII.5.) VM rendelet.;

Ügyintézéshez 
használt, letölthető 
nyomtatványok

A gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM
rendelet  3.  számú  melléklete  szerinti  vizsgálati  igénybejelentő
nyomtatvány

Időpontfoglalás Telefonon: 06 (35) 501-370

Igénybe vehető 
elektronikus 
programok elérése

nincs

Tájékoztatás az 
ügyfelet megillető 
jogokról és 
kötelezettségekről 

Megfelelőség esetén az ügyfél jogosult a friss zöldség-
gyümölcs szállítmány (tétel) export szállításához, illetve jogosult
a szállítmány (tétel) belföldi forgalomba hozatalára.

Köteles az eljáró hatóság rendelkezéseit betartani.


