
BIZONYLAT KÉRELEM 
Csak a fehér színű mezőket kell kitölteni a kitöltési útmutató alapján. 

BIZONYLAT 
Az Európai Unión kívül nem 
használható 
 

Szám 1. Tulajdonos / tartó neve és címe 

 

2. Az A oszlopba tartozó vadon fogott példányok engedélyezett 
tartási helye 
 

3. Kiállító Igazgatási Hatóság 

5. Nettó tömeg (kg) 
 

6. Mennyiség 

7. CITES-Függelék 
 

8. Melléklet 9. Eredet 

10. Származási ország 
 

4. Példányok leírása (élő állatoknál beleértve a jelölést, ivart, 
születési időt) 

11. Engedélyszám 
 

12. Kiállítás dátuma 

16. Tudományos fajnév 
 

13. Importáló tagállam 

17. Magyar fajnév 
 

14. Dokumentum száma 15. Kiállítás dátuma 

18. Jelen dokumentum igazolja, hogy a fent megnevezett példányok: 
 
1  vadonból való befogása/begyűjtése a kiállító tagállam hatályos jogszabályi előírásainak megfelelően történt; 

2  elhagyott vagy elszökött példányok regisztrálása a kiállító tagállam hatályos jogszabályi előírásainak megfelelően történt 

3  fogságban született és szaporított vagy mesterségesen szaporított példányok 

4  a Közösségben történt megszerzése vagy a Közösségbe való behozatala a Tanács 338/97/EK rendeletének előírásai szerint valósult meg 

5  a Közösségben történt megszerzése vagy a Közösségbe való behozatala 1997. június 1. előtt, a Tanács 3626/82/EGK rendeletének előírásai szerint 

valósult meg 

6  a Közösségben történt megszerzése vagy a Közösségbe való behozatala 1984. január 1. előtt, a Washingtoni Egyezmény előírásainak megfelelően 

történt 

7  a kiállító tagállamban történt megszerzése vagy ide való behozatala a 338/97 vagy a 3626/82 rendeletnek vagy a Washingtoni Egyezménynek az 

országban való hatályba lépése előtt valósult meg 

8  hasznosítása tudományos/tenyésztési vagy szaporítási/kutatási vagy oktatási vagy egyéb, a fajt nem veszélyeztető céllal történik 

 
19. Jelen dokumentum kiállításának célja: 
 
1  a (re-)exportálandó példánynak, a faj védelmére vonatkozó hatályos jogszabályok szerint történt megszerzésének igazolása 

2  az A oszlopban szereplő példányoknak a 338/97 rendelet 8.1 paragrafusának kereskedelmi tevékenységekre vonatkozó korlátozásai alól való 

felmentése 

3  az A oszlopban szereplő élő példány számára, az import engedélyen vagy egyéb bizonylaton megnevezett tartási hely megváltozásának 
engedélyezése a Közösségen belül 
20. Speciális előírások 
 
 
 
  A bizonylat csak az 1. mezőben feltűntetett tulajdonos / tartó részére érvényes ………….. 

 

 
 
 
 
 
 
 
         Kérelmező neve                                                                   Kelt                                                                    Aláírás 
 

 



BIZONYLAT KÉRELEM 
Csak a fehér színű mezőket kell kitölteni a kitöltési útmutató alapján. 

Kitöltési útmutató és magyarázat 
 
1. A tényleges tulajdonos teljes neve és címe. 
 
2. Kizárólag abban az esetben kell kitölteni, ha az import engedély előírja az engedélyezett tartási helyet a példány 

számára, vagy ha a tagállam, amelyben a példányt vadon befogták, ezt előírja. 
 

A példányok minden, a megadott tartási helyről történő, elszállítása az illetékes igazgatási hatóság előzetes 
engedélyezéséhez kötött, kivéve a sürgős állatorvosi kezelést, amennyiben a példányoknak az engedélyezett tartási 
helyre történő azonnali visszaszállításuk biztosított. 

 
4. A leírásnak a lehető legpontosabbnak kell lennie, és a 1808/2001/EK rendelet V. mellékletének megfelelő hárombetűs 

kódot kell tartalmaznia. 
 
5/6. A 1808/2001/EK rendelet V. mellékletének megfelelő mértékegységet kell használni a példányszám és/vagy a nettó 

tömeg megadásánál. 
 
7. A CITES azon függelékének (I., II., III.) a számát kell megadni, amelyen az adott faj a bizonylat kiállításának napján 

szerepel. 
 
8. A 338/97. számú EK rendelet azon mellékletének (A, B vagy C) betűjelét kell megadni, amelyben a faj a bizonylat 

kiállításának napján szerepel. 
 
9. Az alábbi kódok egyikét kell használni az eredet leírására: 
 

W Vadon befogott/gyűjtött példányok 
 
R Fogságban való felnevelési programból származó példányok 
 
D Az A mellékletbe tartozó állatfajok kereskedelmi célból fogságban szaporított példányai, valamint az A melléletbe 

tartozó növényfajok kereskedelmi célból mesterségesen szaporított példányai, amelyek szaporítása a 1808/2001/EK 
rendelet III. fejezetének előírásai szerint történt; továbbá azok részei és származékai. 

 
A Az A mellékletbe tartozó növényfajok nem kereskedelmi célból mesterségesen szaporított példányai, valamint a B és 

C mellékletbe tartozó növényfajoknak a 1808/2001/EK rendelet III. fejezetének előírásai szerint mesterségesen 
szaporított példányai; továbbá azok részei és származékai. 

 
C Az A mellékletbe tartozó állatfajok nem kereskedelmi célból fogságban szaporított példányai, valamint a B és C 

mellékletbe tartozó állatfajoknak a 1808/2001/EK rendelet III. fejezetének előírásai szerint fogságban szaporított 
példányai; továbbá azok részei és származékai. 

 
 F Fogságban született állatok, amelyeknél a szaporítás körülményei nem felelnek meg a 1808/2001/EK rendelet III. 

fejezetében foglaltaknak; továbbá azok részei és származékai. 
 
 I Lefoglalt, illetve elkobzott példányok(1) 
 

O Egyezmény előtti példányok(1) 
 
 U Ismeretlen eredetű példányok (indokolni kell) 
 
10-12. A származási ország az az ország, ahol a példányokat vadon befogták/gyűjtötték vagy fogságban születtek illetve 

szaporították, vagy mesterségesen szaporították. 
 
13-15. Az Importáló tagállam az a tagállam, amely az adott példányra az import engedélyt kiadta. 
 
16. A 1808/2001/EK rendelet VI. mellékletében meghatározott, irányadó irodalmak szerinti, tudományos neveket kell 
használni. 
 
 

                                                           
(1) Csak egy másik eredetkóddal együtt használható. 
 
 


