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Természetvédelmi szabályozók
Washingtoni egyezmény:
A vadon élő állatok kereskedelmét szabályozó 1973-ban kötött
egyezmény (CITES). 175 ország (Magyarország1985.), hatálya alá 35000
állat és növényfaj tartozik
3 függelék:
I: Kipusztulás szélére került fajok
II: Veszélyeztetettek, de állományuk még nincs kritikus helyzetben
III: Állományuk egy adott országban veszélyeztetett, nemzetközi segítség kell a
védelemhez

Természetvédelmi szabályozók
338/97/EK rendelet:
A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük
szabályozása által biztosított védelem.
A: kipusztulással fenyegetettek, vagy előfordulásuk olyan ritka, hogy
bármilyen
fokú kereskedelmük a fajok fennmaradását veszélyezte
B: minden más olyan fajt, amelyet az egyezmény I. vagy II.
függelékében
nem soroltak fel és amelyek a nemzetközi
kereskedelemnek olyan mértékben tárgya, amely nem lehet
megfelelő annak fennmaradása
vagy az egyes országokban létező
populációjának fennmaradása
szempontjából
C: amelyek nem szerepelnek az A. vagy B. melléklet felsorolásában,
és amelyekre a tagállamok nem jelentettek be fenntartást
D: amelyeket a Közösségbe olyan mennyiségben hoznak be,
amely indokolja a figyelemmel kísérését

Természetvédelmi szabályozók
1320/2014 /EU rendelet:
„A” mellékletben szereplő fajok: trófeáinak behozatala és kivitele csak kivételes

esetekben engedélyezhető. Ebben az esetben behozatalához CITES import és
(re-)export engedély együttes megléte szükséges.

„B” mellékletben szereplő fajok: CITES import és (re-)export engedély együttes
megléte szükséges. Az export engedélyt az az ország hatósága állítja ki, amely
területén a vad terítékre került. Ez alapján állíthatja ki a hazai Igazgatási Hatóság
a CITES import engedélyt. EU-n belül CITES EU bizonylat szükséges.
„C” mellékletben szereplő fajok: a kiviteli ország CITES re-export/export engedélye
vagy származási bizonyítványa szükséges a trófea behozatalához. A beléptetést
végző vámhivatalnál import bejelentést kell tenni.
„D” mellékletben szereplő fajok – a beléptetést végző vámhivatalnál import
bejelentést kell tenni.

Természetvédelmi szabályozók
Kivitel:
Az A, B és C mellékletbe tartozó fajok:
Kiviteléhez minden esetben CITES export engedélyre van
szükség.
ország

Arról, hogy szükség van-e CITES import engedélyre, a fogadó
illetékes hatóságát kell megkérdezni.

A CITES export, illetve re-export engedély iránti kérelmet a CITES
Igazgatási Hatósághoz az erre szolgáló formanyomtatványon kell
benyújtani.
A formanyomtatvány letölthető a http://www.cites.hu/kapcsolat.html
internetcímről.
A szükséges CITES engedélyek mellett a természetvédelmi hatóság
engedélye szükséges védett, illetve fokozottan védett állatfaj külföldre
viteléhez, onnan történő behozatalához, illetve az országon való
átszállításához.

Állategészségügyi szabályozók
Kezelt és kezeletlen vadtrófea beszállítása Magyarországra
Állategészségügyi exportbizonyítvány szükséges. Annak legfontosabb tartalmi
elemei:
•
•
•
•
•
•

A trófeák azonosítása
CITES-engedély hivatkozási száma
A trófeák származása
A trófeák rendeltetése
A szállítás módja
Egészségügyi tanúsítvány – állategészségügyi feltételek

1774/2002 EK 6/A Fejezet

Állategészségügyi szabályozók
Harmadik országokba irányuló trófeaexport
– Általános járványmentességi igazolás (02.3/411/1/2012):
Különböző állati eredetű termékek Magyarországról történő
kiviteléhez,
például trófeához használható igazolás, abban az esetben,
ha a küldemény által érintett országban hatályos jogszabály vagy
nemzetközi egyezmény máshogy
nem rendelkezik.
– Kétoldalú egyezményen
alapuló
elfogadott
állategészségügyi
exportbizonyítványok:
• Egyesült Államok (02.3/1446/1/2014)
Egyszerűsített
feltételek:
származási
létesítmény
járványmentessége, trófea megfelelő kezelése
• Oroszországi Föderáció (02.3/892/2009)
Szigorú, részletes feltételrendszer: számos betegségtől mentesség
állatfajokra lebontva, részletes fertőtlenítési feltételek, szigorú
csomagolási és szárítási előírások

Vadgazdálkodási szabályozók
Trófeabemutatási és kiviteli engedély bemutatási kötelezettség
79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 79. § (2):
A vadászati hatóság az elejtő részére a trófea bemutatását a trófea bírálati
lapon aláírással és bélyegzővel igazolja.
• A trófea kivitelénél a vadászati hatóság igazolását a vámhatóságnak, illetve
a trófea származásának ellenőrzésére jogosult szerv felhívására be kell
mutatni.

Egyéb (vám- és kereskedelmi) szabályozók
Trófea (agancs, szarv, toll, fog) kiviteléhez szükség van:
EU:
• A vadászatszervező iroda vagy a vadászatra jogosult által kiállított eredeti
számlára,
• Trófeabírálati jegyre,
• Elhullott, vagy nem közvetlenül elejtésből származó trófea, illetve hullott
agancs kiviteléhez a vadászati hatóság által kiállított kiviteli engedély

Egyéb (vám- és kereskedelmi) szabályozók
Trófea (agancs, szarv, toll, fog) kiviteléhez szükség van:
Nem EU:
• a vadászatszervező iroda vagy a vadászatra jogosult által kiállított eredeti számlára,
• Vámárunyilatkozatra,
• hatósági állatorvosi igazolásra a trófea/hús származási helyéről,
• a vadászati hatóság által kiállított trófeabírálati jegy
• elhullott, vagy nem közvetlenül elejtésből származó trófea, illetve hullott agancs
kiviteléhez a vadászati hatóság által kiállított kiviteli engedély
• A vadászható madárfajok elejtett egyedeit szállítani és értékesíteni, az ország
területéről kivinni, az országba behozni, valamint az ország területén átszállítani úgy
szabad, ha a madár egyik szárnyán a vadfaj meghatározásához szükséges
mértékben a tollazatot meghagyták.
• A vadászható madárfajok közül a kerceréce, a csörgőréce, a szárcsa, a balkáni gerle,
a szarka, a szajkó, a dolmányos varjú, a vetési lúd, a nagy- lilik és az erdei szalonka
esetében tilos azok élő vagy elpusztult, illetve elejtett egyedeinek és származékainak
vagy könnyen felismerhető részeinek eladása, eladásra történő szállítása, eladásra
történő tartása, valamint eladásra történő felkínálása.

Egyéb (vám- és kereskedelmi) szabályozók
Egyéb előírások:
• A vadászható madárfajok elejtett egyedeit szállítani és értékesíteni, az
ország területéről kivinni, az országba behozni, valamint az ország területén
átszállítani úgy szabad, ha a madár egyik szárnyán a vadfaj
meghatározásához szükséges mértékben a tollazatot meghagyták.
• A vadászható madárfajok közül a kerceréce, a csörgőréce, a szárcsa, a
balkáni gerle, a szarka, a szajkó, a dolmányos varjú, a vetési lúd, a nagylilik és az erdei szalonka esetében tilos azok élő vagy elpusztult, illetve
elejtett egyedeinek és származékainak vagy könnyen felismerhető
részeinek eladása, eladásra történő szállítása, eladásra történő tartása,
valamint eladásra történő felkínálása.

Köszönöm a figyelmet!

Állatvédelmi előírások Magyarországon és más
országokban védett állatok esetén
• A CITES szabályrendszer figyelembe vétele az alábbi honlapokon lévő
információk alapján – import és export szabályok védett állatfajok
trófeájának szállításáról
• http://www.cites.hu/kapcsolat.html
• http://www.cites.hu/docs/utmutato_allattartoknak_uj.pdf.
• További trófeabemutatási és kiviteli engedély bemutatási kötelezettség
79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 79. § (2)
A vadászati hatóság az elejtő részére a trófea bemutatását a trófea bírálati lapon aláírással és bélyegzővel igazolja.
•
A trófea kivitelénél a vadászati hatóság igazolását a vámhatóságnak, illetve a trófea származásának ellenőrzésére jogosult
szerv felhívására be kell mutatni.

