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

Hatáskörrel rendelkező 
szervezet
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Ügyintézés helye
Nógrád  Megyei  Kormányhivatal Agrárügyi  és  Környezetvédelmi
Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály

Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok

Export szállítmány esetében a szállítmányt kísérő kitöltött
fuvarokmány; Import és tranzit szállítmányok esetében a
szállítmányt kísérő eredeti fuvarokmány és eredeti növény-
egészségügyi bizonyítvány.

Ügyintézés illetéke, 
igazgatási szolgáltatási 
díj

Igazgatási szolgáltatási díj fizetendő a 63/2012. (VII.2.) VM
rendelet 1. sz. melléklete 10.2; 10.3; 10.4 pontjaiban
meghatározottak szerint.

Ügyintézési határidő 21 nap

Eljárást megindító irat 
(kérelem) benyújtásának
módja

A kiviteli  forgalomban berakóhelyen végzett  vizsgálatra vonatkozó
kérelmet  a  feladó  köteles  a  kormányhivatalnak  benyújtani.  A
kérelemnek  legkésőbb  a  küldemény  berakása  előtti  munkanapon
15.00  óráig  kell  beérkezni  személyesen,  telefonon,  telefaxon  a
Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Agrárügyi  és  Környezetvédelmi
Főosztály  Növény-  és  Talajvédelmi  Osztályhoz  (2660
Balassagyarmat, Mártírok útja 78.) a +36-35/501-370 számon vagy
a novenyvedelem@nograd.gov.hu e-mail címére.

Alapvető eljárási 
szabályok, ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás

A vizsgálatköteles áruk és ezek szállítmányai növény-egészségügyi
vizsgálatát, a növény-egészségügyi bizonyítvány, re-export növény-
egészségügyi  bizonyítvány  kiállítását  kizárólag  szakképzett
növényvédelmi felügyelő (a továbbiakban: növényvédelmi felügyelő)
végzi.  Bejelentés  alapján  először  előzetes  helyszíni  vizsgálat  és
szükség esetén laboratóriumi mintavétel, majd azt követően mentes
eredmény  után  helyszíni  ellenőrzés  történik  jegyzőkönyv
kiállításával.
A szállítandó, illetve szállított növényi termék helyszíni vizsgálata
(ellenőrzése) a növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának
részletes szabályairól szóló 7/2001. (I.17.) FVM rendeletnek az
adott növényi termékre vonatkozó előírása alapján.

Ügytípushoz kapcsolódó
jogszabályok jegyzéke

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.  évi
XLVI tv.;
A  növény-egészségügyi  feladatok  végrehajtásának  részletes
szabályairól szóló 7/2001. (I.17.) FVM rendeletnek;
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;

Ügyintézéshez használt,
letölthető nyomtatványok

nincs

Időpontfoglalás Telefonon: 06 (35) 501-370

Igénybe vehető nincs

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


elektronikus programok 
elérése

Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és 
kötelezettségekről.

Megfelelőség esetén az ügyfél jogosult a küldemény feladására,
nem megfelelőség esetén köteles a szállítmányt a szállító járműből
eltávolítani.
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