
TÁJÉKOZTATÁS 
 
 

Növény-egészségügyi vizsgálatok elvégzéséhez kiviteli és átmenő (Export, Re-export) forgalom 
esetén 

 
A Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi 
Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztálya a következőkről tájékoztatja ügyfeleit: 

 

Növény-egészségügyi bizonyítvány, re-export növényegészségügyi bizonyítvány 

 

 Kiviteli forgalomban - Unió területéről származó növények, növényi termékek vagy egyéb anyagok, 
illetve a harmadik országból származó és az abból vagy más harmadik országból az Unió területére 
behozott növények, növényi termékek és egyéb anyagok újrakiviteléhez - a 2016/2031 EU. 
Rendelet (a továbbiakban EU rendelet) 100. valamint 101. cikke alapján mindig a cél- és tranzit 
országok növény-egészségügyi előírásait alapul véve végzi a hatóság a vizsgálatokat és állít ki 
annak megfelelően növény-egészségügyi bizonyítványt, re-export növény-egészségügyi 
bizonyítvány (Phytosanitary Certificate, Phytosanitary certificate for re-export).  

 

 A növény-egészségügyi bizonyítványt, illetve a növény-egészségügyi re-export bizonyítványt a 
vállalkozó kérelmére az illetékes hatóságnak kell kiállítani, amennyiben a következő feltételeknek 
megfelel: 

o a vállalkozót az illetékes hatóság az EU rendelet 65. cikknek megfelelően nyilvántartásba 
vette; 

o a vállalkozó birtokában van a kivitelre, újrakivitelre kerülő növények, növényi termékek, 
illetve egyéb anyagok; 

o az említett növény, növényi termékek, illetve egyéb anyag bizonyítottan megfelel az érintett 
harmadik ország növény-egészségügyi előírásainak. 

 

 A növény-egészségügyi szempontból vizsgálatköteles növényekre, növényi termékekre és egyéb 
termékekre vonatkozó, a célország növényvédelmi hatósága által előírt különleges növény-
egészségügyi előírásokról a kereskedelmi tevékenységet folytató cég köteles a magyar 
növényvédelmi hatóságot időben tájékoztatni. Ezekről az előírásokról a magyar növényvédelmi 
hatóság részben tud felvilágosítást adni. 

 

 Növény-egészségügyi bizonyítvány kiállítása nem lehetséges, ha a célország valamelyik EU-s 
tagország. Ez alól kivételt képez az az eset, amennyiben a szállítás valamilyen harmadik országot 
(EU-n kívüli országot) is érint. Továbbá, mivel a svájci növényvédelmi szervezet is elfogadta az EU-s 
növény-egészségügyi előírásokat, ezért ebbe az országba irányuló szállítás esetén sincs szükség 
növény-egészségügyi bizonyítvány kiállítására. 

 

 A vizsgálatokkal kapcsolatos kérelmeket a 7/2001 (I.17.) FVM rendelet szerint minden esetben 
legkésőbb az áru berakását (növény-egészségügyi vizsgálatot) megelőző nap 15.00 óráig be 
kell nyújtani az illetékes járási hivatal növény- és talajvédelmi osztályához (59. § (1) bekezdés)! 
Amennyiben a célország növényvédelmi hatósága által előírt különleges növényegészségügyi 
előírások igazolásához hatósági mintavétel szükséges, akkor a kiviteltől számított 2-3 héten belül 
jelentsék be a hatóság részére, hogy a mintavétel, valamint a laborvizsgálat eredményei 
elkészüljenek a tervezett szállítási időpontig. 

 

 Előzetes növényegészségy bizonyítvány (pre-export) 
 

 Azon tagállamok illetékes hatóságainak, amelyből a növényeket, növényi termékeket, illetve egyéb 
anyagokat az Unió területéről harmadik országba szállítanak, és annak a tagállamnak az illetékes 
hatóságai, amelyben a növényeket, növényi termékeket és egyéb anyagokat termesztették, 
előállították, tárolták vagy feldolgozták, ki kell cserélniük egymás között a szükséges növény-
egészségügyi információkat, és ez az információcsere szolgál a növény-egészségügyi export 
bizonyítvány kiállításának alapjául (például: Magyarországon, Pest megyében megtermelt borsó 



vetőmagot a vállalkozó pl. Franciaországba értékesítette, és a francia ügyfél tovább szeretné 
értékesíteni harmadik országba, akkor a Pest megyei hatóság fog növény-egészségügyi információt 
szolgáltatni a francia növényvédelmi hatóság részére, hogy ott ki lehessen állítani a növény-
egészségügyi bizonyítványt). 

 

 Az EU rendelet 102. cikke alapján az információ csere előzetes export bizonyítvány dokumentum 
formájában történik meg, annak a tagállamnak az illetékes hatóságai, amelyben a növényeket, 
növényi termékeket és egyéb anyagokat termesztették, előállították, tárolták, vagy feldolgozták, 
igazolják, hogy ezek a növények, növényi termékek, illetve egyéb anyagok megfelelnek a 
meghatározott növény-egészségügyi követelményeknek. 
 

 

Bejelentési űrlap 
 

 Erre a célra szolgál a hatóság által megszerkesztett és rendszeresített bejelentő növény-
egészségügyi ellenőrzésre kötelezett áruról formanyomtatvány, melyet értelemszerűen (a 
zárójeles megjegyzéseket is figyelembe véve) kitöltve kell eljuttatni az nto@pest.gov.hu e-mail 
címre. Ezután kerül sor egy növényvédelmi felügyelő kijelölésére, aki a vizsgálatokat egy előre 
egyeztetett időpontban elvégzi és az eredmények ismeretében a bizonyítványt kiállítja. A 
kapcsolattartás szempontjából kérjük, mindenképpen legyenek szívesek legalább egy állandó 
telefonos elérhetőséget és kapcsolattartót megadni a nyomtatványon! 

 

Fizetendő eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege 

 

- 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 1. számú melléklete 10. pontja szerint. 

 
A vizsgálatok kérelmének bejelentéshez szükséges formanyomtatvány a Tájékoztatás mellékleteként a 
honlapon megtalálható. 

 

További információért forduljanak Osztályunkhoz a 06-1/236-4160 telefonszámon. 
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