271/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet
a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és
növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló Egyezmény végrehajtásáról
A Kormány a Washingtonban 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok
nemzetközi kereskedelméről szóló, az 1986. évi 15. törvényerejű rendelettel kihirdetett Egyezmény (a továbbiakban:
Egyezmény) végrehajtására a következőket rendeli el:
1. § Az Egyezmény, a Tanács a vadon élő állat- és növényfajok számára, kereskedelmük szabályozása által
biztosított védelméről szóló, többször módosított 338/97/EK rendelete (a továbbiakban: a Tanács rendelete) és e
rendelet értelmében:
a) Igazgatási hatóság: a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Nemzetközi Természetvédelmi
Egyezmények Osztálya, valamint - az Egyezmény, a Tanács rendelete és e rendelet végrehajtása során végzett
hatósági ellenőrzések és nyilvántartások tekintetében - a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelőségek;
b) Tudományos Testület: a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természetvédelmi Hivatala.
2. §

Export és import engedélyezés
3. §
4. § (1) Nem engedélyezhető az export, illetve import, ha a kérelmezőt
a) a környezet- vagy a természet védelmével kapcsolatban elkövetett bűncselekmény miatt jogerősen elítélték, a
büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alóli mentesítéséig, de legalább a határozat jogerőre
emelkedését követő öt évig,
b) a környezet- vagy a természet védelmével kapcsolatban elkövetett szabálysértésért jogerősen felelősségre
vonták, a határozat jogerőre emelkedését követő két évig,
c) természetvédelmi bírsággal sújtották, a határozat jogerőre emelkedését követő három évig.
(2) Az (1) bekezdés rendelkezései alkalmazandók abban az esetben is, ha az abban hivatkozott ítéletet, illetve
határozatot külföldi bíróság vagy más külföldi hatóság hozta.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetben az Igazgatási Hatóság megkeresi a Nemzetközi Bűnügyi
Együttműködési Központot, a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezetétől (INTERPOL) történő adatszolgáltatás
céljából.
5-7. §
8. §

Import bejelentés
9. §

Nyilvántartás vezetése
10. §

Származási igazolás
11. §

Tenyésztői bizonylat, bejelentési kötelezettség
12. § (1) Az, akinek a Tanács rendeletének A mellékletében felsorolt gerinces állatfaj példánya, valamint B
mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya van a birtokában, köteles annak tartását,
az ország területére történő behozatalát, szerzését, elidegenítését, elhullását, megsemmisülését, szaporulatát, illetve
az ország területéről történő kivitelét a lakóhely, székhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelőségnek, mint Igazgatási Hatóságnak bejelenteni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettség nem terjed ki az e rendelet 4. számú
mellékletében, valamint az Európai Bizottságnak a vadon élő állat- és növényfajok számára, kereskedelmük
szabályozása révén biztosított védelméről szóló 338/97/EK rendelet végrehajtásának részletes szabályairól szóló
1808/2001/EK rendelet (a továbbiakban: a Bizottság rendelete) VIII. számú mellékletében szereplő fajok
példányaira.

(3) A bejelentést az ország területére történő behozataltól, szerzéstől, elidegenítéstől, elhullástól,
megsemmisüléstől, az ország területéről történő kiviteltől, illetve a szaporulat létrejöttétől számított 30 napon belül
kell megtenni.
(4) Az ország területére behozott élő példányok esetén a bejelentést követően a lakóhely, székhely vagy
tartózkodási hely szerint illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség, mint Igazgatási
Hatóság minden példányhoz származási igazolást állít ki és ezen példányokról nyilvántartást vezet. Az Igazgatási
Hatóság a származási igazolást a Tanács rendeletének megfelelően nyilvántartott hatósági engedélyek alapján állítja
ki.
(5) Más EU-tagállamból behozott emlős-, madár- és szárazfölditeknős-fajok élő példányai esetén a származási
igazolás akkor állítható ki, ha hitelt érdemlően bizonyították, hogy az adott példány megszerzése az Unió területén
jogszerűen történt. A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség ahhoz a példányhoz nem állít ki
származási igazolást, amelyhez más tagállam Igazgatási Hatósága a Tanács rendeletének 10. cikkében meghatározott
bizonylatot már kiállította.
(6) A származási igazolás formanyomtatványát az e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.
(7) Szaporulat bejelentése esetén a lakóhely, székhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelőség, mint Igazgatási Hatóság minden példányhoz tenyésztői bizonylatot állít ki
és ezen példányokról nyilvántartást vezet. A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség a Tanács
rendeletének 10. cikkében meghatározott bizonylat kiállítása esetén nem állít ki tenyésztői bizonylatot. A tenyésztői
bizonylat formanyomtatványát az e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
(8) A Tanács rendeletének A mellékletében felsorolt ragadozó madarak - a héja (Accipiter gentilis) kivételével szaporulata esetén a fogságban szaporítás tényét a tenyésztőnek genetikai vizsgálattal kell igazolnia.
(9) A származási igazolást és a tenyésztői bizonylatot a példány
a) elidegenítése esetén az új tulajdonos részére a példánnyal együtt át kell adni, illetve
b) elhullása, megsemmisülése esetén a tartás helye szerint illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és
vízügyi felügyelőség, mint Igazgatási Hatóság részére 30 napon belül meg kell küldeni, amely a származási igazolást
és a tenyésztői bizonylatot bevonja.
(10) Amennyiben származási igazolással, illetve tenyésztői bizonylattal rendelkező példányhoz a Tanács
rendeletének 10. cikke szerinti bizonylat kerül kiállításra, a származási igazolást, illetve a tenyésztői bizonylatot be
kell vonni.
(11) Származási igazolás, tenyésztői bizonylat, a korábban nyilvántartásba vett példányok esetében az Igazgatási
Hatóság által kiállított eredet igazolás, illetve a Tanács rendeletének 10. cikkében meghatározott esetekben a
vonatkozó cikk szerinti bizonylat nélkül a példányok tartása tilos.
(12) A származási igazolás és a tenyésztői bizonylat a Magyar Köztársaság területén belül érvényes.
(13) Származási igazolás, illetve tenyésztői bizonylat csak a Bizottság rendelete VI. fejezetében meghatározottak
szerint egyedi azonosításra alkalmas jelöléssel ellátott példányokhoz állítható ki. A származási igazolást, illetve a
tenyésztői bizonylatot a kérelem előterjesztésétől számított harminc napon belül kell kiadni.
(14) A Bizottság rendelete VI. fejezetében meghatározott madarak egyedi azonosítására alkalmas zártgyűrűn az
alábbi 11 karakterből álló gyűrűszámnak kell szerepelnie:
a) az első 7 karakter a tenyésztő nyilvántartási sorszáma, amelyből:
aa) az első karakter az ország kódja (H),
ab) a következő 2 karakter a madártartó Egyesület száma, amennyiben a madártartó egyik Egyesületnek sem tagja,
a kód: 00,
ac) a következő 4 karaktert az Igazgatási Hatóság adja ki;
b) a következő 2 karakter, az előzőekre merőlegesen az évszámot jelöli;
c) az utolsó 2 karakter a madár sorszáma (adott évben az adott tenyésztőnél).
(15) A Tanács rendeletének 6. cikk (1) bekezdésében foglalt esetekben a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium tájékoztatja az Európai Bizottságot.

Lefoglalás, elkobzás
13. § (1) Az Igazgatási Hatóság az e rendelet, valamint külön jogszabály szerinti hatáskörében eljárva lefoglalja
azt a példányt, amelynek jogszerű importját, (re-)exportját vagy tartásának jogszerűségét annak birtokosa nem tudja
igazolni, és határidő kitűzésével elrendeli a példány eredetét igazoló iratok bemutatását.
(2) Az Igazgatási Hatóság az e rendelet, valamint külön jogszabály szerinti hatáskörében eljárva
a) elkobozza azt a példányt, amelynek eredetét igazoló iratokat annak birtokosa a kitűzött határidőn belül nem
mutatta be,
b) elkobozza azt a példányt, amelynek tartása jogellenes, vagy

c) elkobozhatja azt a példányt, amelynek szállítása nem megfelelő, és ennek következtében a példány pusztulása
vagy károsodás, pusztulás közvetlen veszélye áll fenn.
(3) A szállítás akkor nem megfelelő, ha nem felel meg a jogszabályokban, illetve hatósági határozatban
foglaltaknak.
(4)
(5) Az elkobzott példányokkal kapcsolatos további intézkedéseket külön jogszabály tartalmazza.
14. § (1) Az Egyezmény és az e rendelet értelmében mentőközpont olyan, külön jogszabály szerint működő
állatkert, amelyben biztosított az elkobzott élő példányok gondozása.
(2)
(3) A lefoglalt vagy elkobzott példányokat az Igazgatási Hatóság indokolt esetben más, általa esetenként kijelölt
mentőközpontban is elhelyezheti.

Szállításra vonatkozó rendelkezések
15. § (1) A Tanács rendeletének az A-D mellékletekben felsorolt fajok példányának importja, illetve (re-)exportja
- a Tanács rendeletének 12. cikk 1. pontjával összhangban - kizárólag e rendelet 10. számú mellékletében felsorolt
határátkelőhelyeken történhet.
(2)
(3) Amennyiben a Tanács rendeletének A-D mellékleteiben szereplő faj példányának vámhatáron történő
átszállítása az e rendelet szerinti engedélyek hiányában, illetve a szállítási előírások megszegésével történik, a
vámhatóság a példányt visszatartja, és a megtett intézkedésekről 48 órán belül értesíti az Igazgatási Hatóságot.

Jogkövetkezmények
16. § Az aki az Egyezmény, a Tanács rendelete és a Bizottság rendelete szerinti kötelezettségének nem, vagy nem
megfelelően tesz eleget, külön jogszabály szerinti felelősséggel tartozik, valamint külön jogszabályban
meghatározott természetvédelmi bírságot fizet, továbbá az Igazgatási Hatóság kötelezi a lefoglalással és az
elkobzással járó költségek megtérítésére, ideértve a megőrzés (raktározás), illetve szállítás költségeit is.

Záró rendelkezések
17. § (1)-(3)
(4) Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg:
a) A Tanács többször módosított 338/97/EK rendelete (1996. december 9.) a vadon élő állat- és növényfajok
számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelméről;
b) A Bizottság 1808/2001/EK rendelete (2001. augusztus 30.) a vadon élő állat- és növényfajok számára
kereskedelmük szabályozása által biztosított védelméről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó
részletes szabályok megállapításáról;
c) A Bizottság 349/2003/EK rendelete (2003. február 25.) egyes vadon élő állat- és növényfajok példányainak a
Közösségbe történő behozatalának felfüggesztéséről.

1-3. számú melléklet a 271/2002. (XII. 20.) Korm. rendelethez
4. számú melléklet a 271/2002. (XII. 20.) Korm. rendelethez
Tudományos név

Magyar név

ANSERIFORMES
Anas farmosa
Coscoroba coscoroba
Cygnus melanocoryphus
Dendrocygna arborea
Sarkidiornis melanotos

Lúdalakúak
Cifra réce
Koszkoróbahattyú
Feketenyakú hattyú
Pálmafütyülőlúd (Karibi fütyülőlúd)
Bütykös fényréce

GALLIFORMES
Arborophila charltonii
Arborophila orientalis

Tyúkalakúak
Örvös hegyifogoly
Fehérarcú hegyifogoly

Argusianus argus
Gallus sonneratii
Ithaginis cruentus
Lophura bulweri
Lophura diardi
Lophura erythrophthalma
Lophura haitiensis
Lophura ignita
Lophura inornata
Lophura leucomelanos

Argosz-páva
Gyöngyös bankivatyúk
Vérfácán
Fehérfarkú fácán
Hamvas fácán
Sárgafarkú fácán
Annami fácán
Tűzfácán
Salvadori fácán
Ördögfácán (Nepáli fácán)

Pavo muticus
Polyplectron bicalcaratum
Polyplectron germaini
Polyplectron malacense
Polyplectron schleiermacheri

Zöldpáva
Szürke pávafácán
Barna pávafácán
Maláj pávafácán
Borneói pávafácán

PSITTACIFORMES
Agapornis canus
Agapornis fischeri
Agapornis personatus
Agapornis roseicollis
Alisterus scapularis
Aprosmictus erythropterus
Aratinga spp.
Barnardius barnardi barnardi
Barnardius barnardi macgillivrayi
Barnardius zonarius semitorquatus
Barnardius zonarius zonarius
Bolborhynchus lineola
Brotogeris chrysopterus
Brotogeris versicolurus
Cyanoliseus patagonus
Cyanoramphus auriceps auriceps
Eolophus roseicapillus
Forpus spp.
Lathamus discolor
Myopsitta monachus
Nandayus nenday
Neophema chrysostoma
Neophema elegans
Neophema petrophila
Neophema pulchella
Neophema splendida
Neopsephotus bourkii
Pionites spp.
Pionus spp.
Platycercus adelaidae

Papagáj alakúak
Szürkefejű törpepapagáj
Barackfejű törpepapagáj
Feketefejű törpepapagáj
Rózsásfejű törpepapagáj
Ausztrál királypapagáj
Vörösszárnyú papagáj
Aratinga-fajok
Keleti gallérospapagáj törzsalakja
Keleti gallérospapagáj macgillivrayi alfaja
Nyugati gallérospapagáj zöldhasú alfaja
Nyugati gallérospapagáj sárgahasú alfaja
Katalin-papagáj
Aranyszárnyú papagáj
Fehérszárnyú papagáj
Sziklapapagáj
Aranyhomlokú kecskepapagáj törzsalakja
Rózsás kakadu
Verébpapagájfajok
Fecskepapagáj
Barátpapagáj
Kucsmás papagáj (Nanday-papagáj)
Pápaszemes fűpapagáj (Aranyosarcú papagáj)
Díszes fűpapagáj (Kékhomlokú papagáj)
Kövi fűpapagáj
Ékes fűpapagáj
Vörösmellű fűpapagáj (Vörösbegyű papagáj)
Alkonypapagáj (Bourk-papagáj)
Pionites-fajok
Pionus-fajok
Adelaide-rozella

Platycercus adscitus
Platycercus caledonicus
Platycercus elegans
Platycercus eximius
Platycercus flaveolus
Platycercus icterotis
Platycercus venustus
Poicephalus senegalus
Polytelis alexandrae
Polytelis anthopeplus
Polytelis swainsonii
Psephotus haematogaster
Psephotus haematonotus
Psephotus varius

Sápadt rozella
Tasmániai rozella (Sárgahasú rozella)
Pennant-papagáj
Keleti rozella
Szalmarozella
Nyugati rozella (Stanley-papagáj)
Feketefejű rozella
Szenegáli papagáj
Rózsástorkú papagáj
Esőpapagáj (Hegyi papagáj)
Sárgatorkú papagáj
Kékmaszkos papagáj (Vöröshasú papagáj)
Énekes papagáj
Sokszínű papagáj

Psittacula alexandri
Psittacula cyanocephala
Psittacula derbiana
Psittacula eupatria
Purpureicephalus spurius
Pyrrhura spp.
Trichoglossus haematodus

Szakállas papagáj
Szilvafejű papagáj
Fenyőpapagáj (Kína-papagáj)
Nagy sándorpapagáj
Vörössapkás papagáj
Pyrrhura-fajok
Szivárványos lóri

PASSERIFORMES
Carduelis yarrellii
Garrulax canorus
Gracula religiosa
Leiothrix argentauris
Leiothrix lutea
Padda oryzivora
Paroaria capitata
Paroaria coronata
Poephila cincta cincta

Verébalakúak
Aranyarcúcsíz
Énekes álszajkó
Beó
Ezüstfülű napmadár (Ezüstfülű fülemüle)
Piroscsőrű napmadár (Kínai fülemüle)
Rizspinty
Vöröslábú kardinálispinty
Szürke kardinálispinty
Szakállas amandina törzsalakja

5. számú melléklet a 271/2002. (XII. 20.) Korm. rendelethez
6-7. számú melléklet a 271/2002. (XII. 20.) Korm. rendelethez
8. számú melléklet a 271/2002. (XII. 20.) Korm. rendelethez
Származási igazolás
külföldről behozott példányokhoz
Tudományos- és magyar név:

Leírás:

Az eredeti CITES-engedély
engedélyszáma:

Ivar:

_ élő állat _ preparátum
Egyedi azonosító:

Ismertető jegy:

Megjegyzés:

Kiállítás helye és ideje:

Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium
........................................
aláírás, P. H.

Budapest,

A TULAJDONVÁLTOZÁST ÉS ELHULLÁST KÉRJÜK BEJELENTENI!

9. számú melléklet a 271/2002. (XII. 20.) Korm. rendelethez
Tenyésztői bizonylat
Tudományos- és magyar név:

Tenyésztő kódszáma:
Nyilvántartási szám: WE-

Leírás:

Ivar:

_ élő állat _ preparátum
Egyedi azonosító:

Ismertető jegy:

Megjegyzés:

Kiállítás helye és ideje:
Budapest,

Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium
........................................
aláírás, P. H.

A TULAJDONVÁLTOZÁST ÉS ELHULLÁST KÉRJÜK BEJELENTENI!

10. számú melléklet a 271/2002. (XII. 20.) Korm. rendelethez
A Tanács rendelete 12. cikk 1. pontjával összhangban kijelölt határátkelőhelyek listája
Importra kijelölt határátkelőhelyek = (1)
(Re-)exportra kijelölt határátkelőhelyek = (2)
Élő állatok

Ferihegyi Közforgalmú Repülőtér
MVCSV (posta)
Záhony (közút)
Eperjeske (vasút)
Ártánd (közút)
Lökösháza (vasút)
Nagylak (közút)
Röszke (közút)
Kelebia (vasút)
Mohács (hajó)
Udvar (közút)
Gyékényes (vasút)
Letenye (közút)

(1) (2)
(1) (2)
(1) (2)
(2)
(1) (2)
(1) (2)
(1) (2)
(2)
(1) (2)
(1) (2)

Élő növények

(1) (2)
(1) (2)
(1) (2)
(1) (2)
(2)
(1) (2)
(1) (2)
(1) (2)
(1) (2)
(1) (2)
(2)
(1) (2)
(1) (2)

Részek/származéko
k
(1) (2)
(1) (2)
(1) (2)
(1) (2)
(1) (2)
(1) (2)
(1) (2)
(1) (2)
(1) (2)
(1) (2)
(1) (2)
(1) (2)
(1) (2)

