
T Á J É K O Z T A T Á S  

Növény-egészségügyi- és fokozott import ellenőrzési vizsgálatokról 

behozatali forgalom esetén 

  

A Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztály, 
Növény- és Talajvédelmi Osztálya (a továbbiakban: élelmiszerlánc felügyeleti szerv) a következőkről tájékoztatja 
ügyfeleit: 

 
Növény-egészségügyi vizsgálatok: 

Minden növény és növényi eredetű termék Magyarországra történő behozatalára egységesen az Európai Unió 
jogszabályai vonatkoznak, melyek közül a legfontosabban az alábbiak: 

- Az Európai Parlament és Tanács 2017/625/EU rendelete az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az 
állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növény-egészségügyi szabályok és a növényvédő szerekre vonatkozó 
szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről 

- Az Európai Parlament és Tanács 2016/2031/EU rendelete (a továbbiakban: 2016/2031 EU rendelet) a 
növénykárosítókkal szembeni intézkedésekről 

- A Bizottság (EU) 2019/2072 számú végrehajtási rendelete (a továbbiakban: 2019/2072 rendelet) a 
növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről szóló (EU) 2016/2031 európai és tanácsi rendelet 
egységes végrehajtási feltételeinek megállapításáról valamint a 690/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül 
helyezéséről és az (EU) 2018/2019 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról. 

A felsorolás korántsem teljes. Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a munkája során számos végrehajtási rendeletet, 
irányelvet és szükséghelyzeti határozatot kell, hogy alkalmazzon. 

A növény-egészségügyi vizsgálat alá vont növények, növényi termékek és egyéb anyagok fogalmi köre a 
2016/2031 EU rendelet 2. cikkében előírtak szerint: 

„növények”: az élő növények és a következő élő növényi részek: 
a) - a botanikai értelemben vett mag, a nem elvetésre szántak kivételével; 
b) - a botanikai értelemben vett termések; 
c) - zöldségfélék; 
d) - gumók, hagymagumók, hagymák, rizómák, gyökerek, gyökértörzsek, sztólók; 
e) - hajtások, szárak, indák; 
f) - vágott virágok; 
g) - leveles vagy levéltelen ágak; 
h) - a leveleiket megtartó kivágott fák; 
i) - levelek, lombozat; 
j) - növényi szövettenyészetek, beleértve a sejttenyészeteket, a csíraplazmát, a merisztémákat, a kiméra klónokat, 
a mikroszaporítással előállított anyagokat; 
k) - élő pollen és spórák; 
l) - rügyek, szemzőhajtások, dugványok, oltóvesszők, oltványok; 
 
„növényi termékek”: 
olyan növényi eredetű, feldolgozatlan anyagok és olyan feldolgozott termékek, amelyek akár saját jellegüknél, akár 
feldolgozásuk jellegénél fogva zárlati károsítók elterjedésének kockázatát rejthetik.  
 
„egyéb anyag”: 
olyan anyag vagy tárgy, a növények és növényi termékek kivételével, amely képes a károsítók befogadására és 
terjesztésére, ideértve a talajt és a termesztőközeget is; 
 
A különböző növények, növényi termékek és egyéb anyagok között vannak, amelyek behozatala az Európai Unió 
területére tilalmazott. Vannak, melyeknek a behozatala feltételekhez kötött és vannak, amelyek szabadon 
behozhatók. Erre vonatkozóan a 2019/2072 rendelet tartalmaz előírásokat, melyek az alábbiak: 
 

- A tilalmazott áruk listája a rendelet VI. számú mellékletében található. 
 

- A rendelet XI. melléklete három részből áll. Az „A” és a ”B” részben kerültek felsorolásra azon áruk, 
melyek Unióba történő behozatalához növény-egészségügyi bizonyítvány szükséges, míg a „C” 
részben felsorolt öt féle áru frissen, vagy szárítva (kókusz, ananász, banán, datolya, durián) növény-
egészségügyi bizonyítvány nélkül, szabadon behozható az Unió területére. 

 
- A rendelet VII. melléklete tartalmazza azokat a különleges előírásokat, melyeket az árut kísérő növény-

egészségügyi bizonyítvány „kiegészítő nyilatkozat” rovatában fel kell tüntetni. Megjegyzendő, hogy 
bizonyos károsítók esetében a 2019/2072 végrehajtási rendelet VII. mellékletén kívül egyes 



szükséghelyzeti határozatok, irányelvek, végrehajtási rendeletek is írhatnak elő a növény-egészségügyi 
bizonyítványon feltüntetendő, a származási ország illetékes hatósága által tett nyilatkozatot (ilyen lehet pl. 
Xylella fastidiosa baktérium, vagy a Paradicsom barna termésráncosodását – ToBRFV – okozó vírus, vagy 
éppen az almacsiga – Pomacea – mentesség igazolása). 

 
A növény-egészségügyi vizsgálatok elvégzéséhez a szállítmányért felelős vállalkozó köteles előzetes bejelentést 
tenni A TRACES-NT rendszeren keresztül az áru megérkezése előtt legalább 24 órával. A bejelentéshez, vagyis a 
Közös Egészségügyi Beléptetési Okmány (KEBO) létrehozásához a rendszerbe előzetesen regisztrálni kell 
gazdasági szereplőként és felhasználóként. Ezt a regisztrációt az illetékes hatóság érvényesíti, majd az 
érvényesítés után juthat el az ügyfél a TRACES-NT rendszernek arra a felületére, ahol létrehozhatja a KEBO 
dokumentumot (megteszi a bejelentést) és elküldi döntéshozatalra. 
Ekkor jelenik meg a bejelentés az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által látott felületen, mint függőben lévő, „új” 
feladat. Ezt követően lehet bejuttatni az árut és az árut kísérő okmányokat a határkirendeltségre növény-
egészségügyi vizsgálat lefolytatása céljából. 
 
A növény-egészségügyi vizsgálat három részből tevődik össze:  

- okmányellenőrzés 
- azonosság vizsgálat 
- fizikai ellenőrzés 

 
Egyes áruk esetében (friss zöldség, gyümölcs) a felsoroltakhoz kapcsolódik egy zöldség-gyümölcs minőség 
vizsgálat is. 
 
Okmányellenőrzés: Az árut kísérő dokumentumok (növény-egészségügyi bizonyítvány, számlák, fuvarlevél, 
csomaglista, származási bizonyítvány, stb.) vizsgálatára irányul. Ellenőrizni kell, hogy az áruk megnevezése, 
jelölése, mennyisége megegyezik-e a különböző dokumentumokon. Különös figyelmet kell fordítani a növény-
egészségügyi bizonyítvány vizsgálatára. 
Az árut a származási, vagy feladási ország illetékes hatósága által kiállított, érvényes és eredeti növény-
egészségügyi bizonyítvány kell, hogy kísérje. Nem lehet másolat, vagy hamisítvány. A kiállítás dátuma és a 
fuvarlevél szerinti feladás dátuma között nem telhet el 14 napnál hosszabb idő, mert különben a bizonyítványt 
érvénytelennek, lejártnak kell tekinteni. Vizsgálni kell, hogy a bizonyítvány „kiegészítő nyilatkozat” rovatában az 
előírásoknak megfelelően van-e feltüntetve (amennyiben az adott áru esetében szükséges) a 2019/2072 rendelet 
VII. melléklete, vagy más szükséghelyzeti határozat által megkövetelt hatósági nyilatkozat. 
 
Azonosság ellenőrzés: 
Annak vizsgálata, hogy a szállítmányban lévő áru megfelel-e mennyiségét (kg, db-szám), féleségét, fajtáját, 
jelölését tekintve a kísérő dokumentumokon feltüntetett adatoknak. 
 
Fizikai ellenőrzés: 
A szállítmányban lévő áru mennyiségétől függően a teljes mennyiség, vagy abból egy, illetve több reprezentatív 
mintája a részletes fizikai vizsgálata, mely kiterjed az áru csomagolására is. A ellenőrzés célja az Uniós zárlati, 
valamint a vizsgálatköteles nem zárlati károsítóktól (kórokozók kártevők, a kártevők bármely fejlődési alakja) való 
mentesség vizsgálata. Gyanú esetén az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv laboratóriumi vizsgálat céljára mintát vesz 
és az árut a vizsgálat eredményiéig visszatartja. 
 
Amennyiben az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv mintát vesz, úgy a szállítmányért felelős vállalkozó bejelentését a 
TRACES-NT rendszerben „folyamatban lévő”-ként rögzíti. Amennyiben nem talál kifogást a szállítmány 
vonatkozásában, úgy azt „validálja” (belépteti). Ha pedig a tétel akár adminisztratív, akár fizikai okok miatt kifogás 
alá esik, úgy a beléptetést elutasítja. 
 
A növény-egészségügyi vizsgálatoktól némiképp eltér a bizonyos harmadik országokból származó nem állati 
eredetű élelmiszerek fokozott import ellenőrzése. 
 
Fokozott import ellenőrzés: 
 
Az ellenőrzések a Bizottság 2019/1793 végrehajtási rendelete (a továbbiakban: 2019/1793 rendelet) alapján 
történnek. Azon harmadik országok listája és a jogszabály hatálya alá tartozó nem állati eredetű élelmiszerek 
jegyzéke a rendelet I. és II. mellékletében kerültek felsorolásra. A két mellékletben felsorolt áruk között lényeges 
különbség, hogy a II. mellékletben szereplő árukat az származási ország illetékes hatósága által kiállított 
egészségügyi bizonyítvány és az elvégzett laboratóriumi vizsgálatot igazoló jegyzőkönyv is kell, hogy kísérje. 
 
Az ebbe a körbe tartozó nem állati élelmiszerek pl. (a teljesség igénye nélkül) a Kínából érkezett fermentált és nem 
fermentált teaszállítmányok, számos országból a földimogyoró (héjastól és héj nélkül), földimogyoró készítmények 
(liszt, dara, pogácsa, pellet, stb.), különböző fűszerek: pl fekete bors Brazíliából, őrölt paprika Kínából, Indiából, Sri 
Lankából, pisztácia Iránból, az USA-ból, Törökországból. Néhány friss, vagy fagyasztott zöldségféle, illetve 



gyümölcs. Pl. mandarin, narancs, gránátalma Törökországból, sárkánygyümölcs Vietnámból, friss paprika (édes és 
édestől eltérő) Egyiptomból, Thaiföldről, Törökországból, padlizsán Dominikáról és még hosszasan sorolhatnánk. 
 
A rendeletben felsorolt árukból, ha az a meghatározott országokból származik, a szállítmányok 5 – 50%-ából, a 
rendeletben meghatározottak szerint mintát kell venni növényvédőszer-maradék, aflatoxin, vagy szalmonella 
vizsgálatra. 
 
A vizsgálat menete a növény-egészségügyi vizsgálatokhoz hasonlóan:   

- okmányellenőrzés 
- azonosság vizsgálat 
- fizikai vizsgálat 

 
Különbséget jelent, hogy a fizikai vizsgálat akkor kerül elvégzésre, ha egyúttal mintavétel is történik. 
 
A friss zöldségek, gyümölcsök tekintetében átfedés van a 2019/2072 rendelet és a 2019/1793 rendelet között, 
ugyanis ezek a tételek mind növény-egészségügyileg, mind nem állati eredetű élelmiszerek gyanánt a fokozott 
import ellenőrzés hatály alá is esnek. Vagyis ezekben az esetekben, pl. az Egyiptomból érkező friss paprika 
szállítmányok esetében a szállítmányért felelős vállalkozónak a TRACES_NT rendszerben két bejelentést 
kell megtennie és elküldenie döntéshozatalra. 
Egyrészt generálni kell egy KEBO-NN jelű dokumentumot a növény-egészségügyi beléptetéshez, másrészt 
generálnia kell egy CHED-D jelű dokumentumot a fokozott import ellenőrzés végrehajtásához. 
 
 
Import ellenőrzések lefolytatásának helye: 

Úgy a növény-egészségügyi vizsgálatok, mint a fokozott import ellenőrzés (az utas ellenőrzések kivételével) a 
Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (BLFNR) Szigorított Biztonsági Területén (Security Restricted Area – 
SRA) belül, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv növény-egészségügyi határkirendeltségén történnek. A 
határkirendeltség megfelel a Bizottság (EU) 2019/1012, illetve 2019/1014 végrehajtási rendeleteiben az ellenőrzési 
pontok kijelölésére vonatkozó szabályoknak, illetve a határállomások minimumkövetelményeire vonatkozó 
megállapításoknak. 

Természetesen a határállomáson kívül is van lehetőség a megye területén belül történő import beléptetésre. Pest 
megye vonatkozásában a jelenleg engedélyezett ellenőrzési pontok a következők: 

- Páty – Gilant Trading Kft 
- Farmos – Monsanto Hungária Kft. 
- Budapest - EKOL Logistic Kft. 
- BLFNR (a repülőgép járatokon, az EU más első belépési pontján érkező és továbbengedett áruk részére) 

A felsoroltak közül közúton elsősorban az EKOL Logistic Kft-nél van lehetőség arra, hogy az EU valamely 
tagországának első belépési pontján érkezett és okmányellenőrzés után transzferként továbbengedett áru 
vizsgálatának befejezése és az EU-ba való beléptetése megtörténhessen. Jelenleg tárgyalások folynak újabb 
engedélyezett belépési hely létrehozásáról Pest megyében. Amennyiben ez megvalósul, arról tájékoztatjuk 
ügyfeleinket. 

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által végzett vizsgálatok közül külön kell választani a növény-egészségügyi 
vizsgálatokat, illetve a bizonyos harmadik országokból származó nem állati eredetű élelmiszerek fokozott import 
ellenőrzését. 

 
A 2019/1793 rendelet hatálya alá nem tartozó kivételek: 

Ez a rendelet nem vonatkozik az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett élelmiszer- és takarmányszállítmányok 
alábbi kategóriáira, kivéve, ha nettó tömegük meghaladja a 30 kg-ot: 

a) nem forgalomba hozatalra szánt, kereskedelmi mintaként, laboratóriumi mintaként vagy kiállítási tételként 
küldött élelmiszerek és takarmányok szállítmányai; 
b) utasok személyi poggyászának részét képező, személyes fogyasztásra vagy személyes használatra 
szánt élelmiszerek és takarmányok szállítmányai; 
c) élelmiszerek és takarmányok természetes személyeknek küldött, nem forgalomba hozatalra szánt, nem 
kereskedelmi szállítmányai; 
d) élelmiszerek és takarmányok tudományos célokra szánt szállítmányai. 

 
Utasforgalomban történő ellenőrzés: 
 
A különböző szállítmányozó cégeken keresztül, vagy postán feladott és hazánkba érkező árukon kívül, az 
utasforgalomban közlekedő, turistaként, vagy üzleti útra hazánkba érkező, esetleg szabadságukról, üzleti útjukról 
hazaérkező honfitársaink poggyászában is lehetnek a személyes fogyasztásra, használatra szánt növények, 
növényi termékek, vagy egyéb áruk, melyek egyébként a fent hivatkozott rendeletek hatálya alá esnek. Ebben az 



esetben a jelenlegi szabályozás szerint 5 kg az a személyes fogyasztásra szánt mennyiség, amely növény-
egészségügyi bizonyítvány nélkül behozható. Fontos kihangsúlyozni a „személyes fogyasztás” megjelölést, mert 
ez az engedmény, kivétel nem vonatkozik azokra az árukra, melyek nem a személyes fogyasztását szolgálják. 
Tehát pl. az ültetésre szánt, vagy cserepes élő növények, vágott virágok, élő koszorúk, stb. illetve az 5 kg 
mennyiséget meghaladó növények (pl. gyümölcs, zöldség), növényi termékek és egyéb áruk esetében az 
utasforgalomban sem alkalmazható a fentebb jelzett engedmény, vagyis ezek behozatala növény-egészségügyi 
bizonyítványhoz kötött. Az ellenőrzések lefolytatására a BLFNR 2A és 2B Terminálján kerül sor a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal munkatársainak közreműködésével. 
 
Amennyiben a fenti tájékoztatással kapcsolatban, vagy a TRACES-NT rendszerbe történő regisztrációval, a 
bejelentés megtételével, vagy egyéb, az import témakörhöz kapcsolódóan kérdése merülne fel, további 
információért forduljon osztályunkhoz a bud.noveny@pest.gov.hu címen, vagy munkanapokon 8 – 20 óra között a 
06-20/411-09-77 telefonszámon. 
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