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Amagyar természetvédelmi hatósá-
gok azt tervezik, hogy – az Euró-
pai Unió országaihoz hasonlóan

– az összes, a Washingtoni Egyezmény
hatálya alá tartozó élô állat behozatalát
elôzetes importengedélyhez kötik. Az in-
tézkedés eredményeképpen a Termé-
szetvédelmi Hivatal az országba legálisan
beérkezô minden szállítmányról tudo-
mást szerezhet, és így ellenôrizhetôbbé
válik a velük folytatott kereskedelem.

A veszélyeztetett vadon élô állat- és
növényfajok nemzetközi kereskedel-
mérôl immáron több, mint negyed szá-
zada, 1973-ban jött létre, 26 ország aka-
ratából a Washingtoni Egyezmény
(CITES), amelynek jelenleg 144 tagálla-
ma van. Hazánk 1985-ben csatlakozott
a megállapodáshoz, az elôírásait pedig
rá egy évre emelte törvényerôre az Or-
szággyûlés, a végrehajtásáért a Környe-
zetvédelmi Minisztérium Természetvé-
delmi Hivatalát téve felelôssé.

Többszörösére nôtt 
forgalom

A veszélyeztetett fajokkal folytatott
világméretû kereskedelem jelentôségét
mi sem érzékelteti jobban, mint hogy jö-
vedelmezôségét illetôen a drogkereske-
delem mögött a második helyet foglalja
el. Hazánk – földrajzi fekvése miatt –
megkülönböztetett helyzetben van, a
CITES végrehajtásában pedig fontos
szerepet tölt be. A jobbára fejlôdô orszá-
gokból érkezô és Nyugat-Európába
címzett illegális szállítmányok egy részét
ugyanis Magyarországon keresztül pró-
bálják átcsempészni, keresztülszállítani.

A határok megnyitásával érezhetôen
nôtt az egzotikus állatok, növények és a
belôlük készült termékek átmenô, illetve
célforgalma, ezt bizonyítja a Természetvé-
delmi Hivatal által a legális szállítmányok-
hoz kiállított CITES-engedélyek számának
változása is. Amíg például a hivatal 1987-
ben még csak 21, 1991-ben 167, 1995-ben
pedig 306 engedélyt állított ki, a múlt év-
ben ez a szám már 442-re emelkedett.

Honosítás személyi 
igazolvánnyal

Az engedéllyel beérkezô állatokat a
hivatal honosítja. Ez a gyakorlatban azt
jelenti, hogy minden egyedhez úgyneve-

zett honosított CITES-engedélyt állít ki,
amely – mint a személyi igazolvány az
embereket – kíséri „pályafutása” során,
tulajdonosváltás esetén pedig az állattal
az új gazdához kerül. A hivatal évente
1500–2000 ilyen engedélyt állít ki.

A vonatkozó jogszabályoknak megfe-
lelôen a minisztérium nyilvántartja a
nem utolsósorban a kereskedelem révén
már-már a kipusztulás sorsára került va-
don élô állat- és növényfajoknak az or-
szágban fellelhetô minden egyes példá-
nyát és a kereskedelemben ugyancsak
elôszeretettel forgalmazott fajok tenyé-
szeteit. Ez az adminisztráció valójában a
tenyészállatok és szaporulatuk, valamint
a tulajdonosváltás regisztrálását, a szapo-
rulat tenyésztôi bizonylattal történô ellá-
tását és a tenyészetek ellenôrzését jelen-
ti. Jelenleg csaknem 350 tenyészet szere-
pel a nyilvántartásban, és e szám az
utóbbi idôben fokozatosan nôtt.

Állatmentôhely 
Alap-támogatással

A Természetvédelmi Hivatal feladatai
közé tartozik az állatkereskedések, az
ajándéküzletek, szûcsök, szôrmeüzletek,
preparátorok, valamint a határforgalom-
ban érkezô állatok és állatitermék-szállít-
mányok ellenôrzése, az illegális eredetû
állatok és tárgyak lefoglalása, elkobzása.
Az elkobzott állatok egyébként visszake-
rülnek eredeti élôhelyükre, ha ismert a
származási helyük, egészségesek és a
származási ország vállalja azok visszate-

lepítését. Ha ezek a feltételek nem telje-
síthetôk, és sajnos, az esetek többségé-
ben ez a helyzet, akkor a Fôvárosi Állat-
és Növénykert természetvédelmi mentô-
helyén helyezik el ôket. E létesítmény
felépítését a Központi Környezetvédelmi
Alap támogatta. Az elkobzott állati termé-
kek, például krokodil-, kígyó- és
varánuszbôrbôl készült tárgyak, cipôk,
táskák, tárcák, elefántcsont szobrok, kü-
lönféle preparátumok végállomása a Ter-
mészettudományi Múzeum.

Nemes célok önzetlen 
segítôi

A határainkon beérkezô szállítmá-
nyok ellenôrzésében, az illegális külde-
mények kiszûrésében nagy szerepük
van a Vám- és Pénzügyôrség munkatár-
sainak, az ô segítségük nélkül az esetek
többsége felderítetlen maradna. Ebben
a munkában nagyon sok támogatást
nyújtanak az Országos Rendôr-fôkapi-
tányság munkatársai, civil szervezetek,
egyesületek, mint például a Magyar Ma-
dártani és Természetvédelmi Egyesület,
sôt – magánszemélyek is. Annak érde-
kében, hogy ez a munka minél hatéko-
nyabb, szakszerûbb legyen, rendszere-
sen tartunk továbbképzéseket, elôadá-
sokat, többek között az egyezmény elô-
írásairól, céljairól, végrehajtásáról. A ki-
állított engedélyekrôl, az elkobzások-
ról, sokrétû és eredményes tevékenysé-
günkrôl évente tájékoztatjuk az egyez-
mény nemzetközi titkárságát.

Védelem a vadon élô állatoknak
Hazánk tevékeny résztvevôje a Washingtoni Egyezménynek
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