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NYITOTT SZEMMEL
A NEM-HONOS KÁROSÍTÓK ELLEN

FIGYELEM! - ATTENTION!
2019. december 14. után

szigorú előírások vonatkoznak az utascsomagban behozható 
növényekre és növényi termékekre!

After 14 December 2019

strict regulations apply to the travel package for  
plants and plant products brought into the EU!

  

További információ: portal.nebih.gov.hu 
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 NE HOZZON HAZA NÖVÉNYT, 
NÖVÉNYI TERMÉKET POGGYÁSZÁBAN!

DO NOT BRING PLANTS, PLANT  
PRODUCTS IN YOUR PERSONAL LUGGAGE!

 NE HOZZON HAZA NÖVÉNYT, 
NÖVÉNYI TERMÉKET POGGYÁSZÁBAN!

2019. december 14. után 

minden ültetésre szánt növény (pl. cserepes növény, vetőmag, szaporító anyag),  
termés (pl. alma, mogyoró), és egyéb növényi termék (pl. koszorú, friss fűszernövények)  
csak növényegészségügyi bizonyítvánnyal hozható be az Európa Unió területén kívüli 

országokból a magánszemélyek útipoggyászában is!  *

A 2019. december 14-től alkalmazandó új szabályozás előírja az útipoggyász kötelező  
ellenőrzését, illetve az eddigiekhez képest szigorúbban jár el a kis mennyiségben  
(fogyasztási mennyiség) behozott növények, növényi termékek kapcsán is. Ez azt  
jelenti, hogy bizonyos növények esetében akár már egyetlen termés is csak  
növényegészségügyi bizonyítvány birtokában szállítható be, valamely harmadik  

országból az Európai Unió tagállamaiba.

A növényegészségügyi bizonyítvány nélkül behozott növényeket, növényi terményeket 
a hatóság megsemmisíti.

* Kivétel az ananász, banán, datolya, durián és kókusz termése, valamint a feldolgozott növényi termékek  
(pl. aszalványok, szárítmányok, tartósított zöldségek és gyümölcsök), továbbá a Svájcból érkező növények, növényi termékek.

* The exceptions are the following fruits: pineapples, bananas, dates, durians and coconuts, processed plant products  
(e.g. dried fruits, preserved vegetables and fruits), furthermore plants, plant products from Switzerland.

DO NOT BRING PLANTS, PLANT  
PRODUCTS IN YOUR PERSONAL LUGGAGE!

After 14 December 2019 

all plants for planting (e.g. potted plants, seeds, propagating material), fruits (e.g. apples,  
hazelnuts) and other plant products (e.g. wreaths, fresh herbs) can only be brought into  
the EU with a phytosanitary certificate from countries outside the European Union even  

in your personal luggage! *

The new regulations (applicable from 14 December 2019) require mandatory control of per-
sonal luggages and stricter rules for plants and plant products brought in small quantities 
(consumption quantities). This means some plants, even one crop can only be brought in with 
a phytosanitary certificate from a third country to the Member States of the European Union.

Plants and plant products brought in without a phytosanitary certificate shall be  
destroyed by the authority.
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