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Az állatok, különösen a gazdasági haszonállatok 

védelmére vonatkozó szabályok meghatározása az 

egész világon nagyon érzékeny politikai kérdés, 

mert figyelembe kell venni az állatok és a termelők 

érdekein kívül a fogyasztói és társadalmi, valamint 

esetenként vallási és filozófiai nézeteket is. 



NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁS 



WASHINGTONI EGYEZMÉNY  

 

CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE 

IN ENDANGERED SPECIES OF WILD 

FAUNA AND FLORA (CITES) 

 

Egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat- 

és növényfajok nemzetközi kereskedelméről 

 



• Célja, hogy a vad növények és állatok egyedeivel folytatott 

nemzetközi kereskedelem ne veszélyeztesse fennmaradásukat. 

• 1973. III. 3-án kötötték  Washingtonban a Természetvédelmi 

Világszövetség (IUCN) találkozóján, 1975. VII. 1-jén lépett 

életbe. 

• Nemzetközi rendszert állít föl a kereskedelem korlátozására.  

• Az illegális kereskedelmet kívánja visszaszorítani a 

határállomási ellenőrzésekkel. 

• A Washingtoni Egyezmény Titkársága a svájci Genfben 

működik, ma már 175 ország tagja, és közel 35 ezer faj 

kereskedelmét szabályozza, illetve esetenként tiltja. 

• Magyarország 1985. augusztus 27.-én csatlakozott. 

 

 



 A korlátozás kiterjed:  

• az állatokra és a növényekre 

• azok részeire (pl. trófea, szőrme, bőr, tojás, 
preparátumok),  

• a feldolgozott használati tárgyakra vagy 
ékszerekre is (pl. levelek, magok, gyökerek). 

 



• Két listát határoz meg: 

– 1. lista: különösen veszélyeztetett fajok; 

– 2. lista: veszélyeztetett fajok.  

• Az egyezménynek három függeléke van. 

 

 



ELSŐ FÜGGELÉK 

Azoknak a kihalással veszélyeztetett fajoknak a listáját 
adja meg, amelyeket a kereskedelem veszélyeztet vagy 
veszélyeztethet  

A kereskedelmük szigorúan tiltott és csak nagyon indokolt 
esetben van kivétel (csak természetvédelmi célból 
engedélyezhető)  

Közülük több fajnak már csak néhány tíz, vagy száz 
egyede él szabadon.  



MÁSODIK FÜGGELÉK 

Mindazon fajok felsorolását tartalmazza, amelyeket ugyan 
nem fenyeget az akut kihalás veszélye, de amelyek 
kihalhatnak ha a kereskedelmüket nem szabályozzák 
szigorúan.  

Ezek a fajok egy tudományos állományfelmérés alapján 
meghatározott éves mennyiség (export kvóta) erejéig, 
engedélyekkel, kereskedelmi forgalomba kerülhetnek. 



HARMADIK FÜGGELÉK 

Azok a fajok, amelyek az egyezményt aláíró valamely 
ország felségterületén különös szabályozás alatt állnak, 
felhasználásukat az adott országban korlátozzák.  

A többi országnak ezek nemzetközi forgalma 
ellenőrzésében együtt kell működnie. 



EURÓPAI UNIÓ ÁLLÁSPONTJA  

• A vadon élő állat- és növényfajok kereskedelmét az EU-ban 

tanácsi rendeletek szabályozzák 

• Függelékek helyett A, B, C, D mellékletek.  

• Az A-C mellékletek tartalmazzák a CITES I-III. Függelékében 

szereplő összes faját 

• A D melléklet azokat a nem CITES-es fajokat sorolja fel, 

amelyeknek a közösségbe való behozatalát monitorozni kell 

annak érdekében, hogy hosszú távon biztosítható legyen azok 

fenntartható mértékű kereskedelme.  



BONNI EGYEZMÉNY 

A VÁNDORLÓ VADON ÉLŐ FAJOK 
VÉDELMÉRŐL (1979. VI. 23.). 

• A vándorló fajok összehangolt, nemzetközi védelmét 
szolgáló keret-megállapodás 

• Az egyezmény különösen vándormadarakra 
vonatkozik, de érinti a vízi és egyéb állatokat is.  



KÉT FÜGGELÉKE VAN.  

 

– Az első függelék: azok az emlősök, madarak, hüllők 
és  halak, amelyek közvetlenül veszélyeztetettek  

– A második függelék: azok a vándorló fajok, amelyek 
kedvezőtlen helyzetben vannak és létszámuk 
megtartása nemzetközi intézkedéseket kíván 

• Magyarország az egyezményhez az 1986 évi 6. tvr-rel 
történő kihirdetéssel csatlakozott 

 



BERNI  EGYEZMÉNY  

 
(Convention on the Conservation of European Wildlife and 

Natural Habitats) 

 

AZ EURÓPAI VADON ÉLŐ NÖVÉNYEK ÉS ÁLLATOK, 

VALAMINT TERMÉSZETES ÉLŐHELYEK MEGTARTÁSÁRÓL 

Az egyezményt 1979-ben fogadták el, 1982 óta hatályos.  

Az egyezményhez Magyarország 1989-ben csatlakozott, a közzétételre 

1990-ben került sor. 

 



Négy függeléke van: 

–első függelék: a különösen védett növény fajokat,  

–a második függelék: a különösen védett állalfajokat sorolja fel  

–a harmadik függelék: a védett állatok listáját tartalmazza  

–a negyedik függelék: azokat a tiltott eszközöket és módszereket 

sorolja fel, amelyekkel tilos az állatokat elpusztítani vagy befogni.  



RAMSAR-EGYEZMÉNY 

• A mocsárvidékek a természet részei és értékesek gazdasági, kulturális, 

tudományos és szabadidő eltöltése szempontjából is  

• Elvesztésük visszafordíthatatlan lenne. Ezeknek a területeknek a 

növény- és állatvilágát megőrizni nemcsak nemzeti, hanem 

nemzetközi érdek is.  

• 1971. február 2-án tartott nemzetközi találkozón elfogadták az 

egyezmény szövegét, 1975. december 21-én lépett érvénybe. 

• Az egyezményt az 1979 évi 28 trv. hirdette ki  

Mo.-on 

 

EGYEZMÉNY A NEMZETKÖZI JELENTŐSÉGŰ VADVIZEKRŐL, 

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A VÍZIMADARAK ÉLŐHELYEIRE 



A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG EGYEZMÉNY  

„RIÓI EGYEZMÉNY „ 

• Rio de Janeiro, 1992. Június 13. 

• A biológiai sokféleség a bármilyen eredetű élőlények közötti 
változatosságot jelenti, beleértve a szárazföldi, tengeri és más 
vízi ökológiai rendszereket 

• A szerződő felek vállalják, hogy védett területek rendszerét 
hozzák létre, elősegítik az ökológiai rendszerek, természetes 
élőhelyek védelmét és a fajok életképes populációnak 
fenntartását természetes környezetükben  

Hazánkban az Egyezmény kihirdetésére 1995. szeptember 28-án a 

Biológiai Sokféleség Egyezmény kihirdetéséről szóló 1995. évi LXXXI 

törvénnyel került sor. 

CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY 



EU ÁLLATVÉDELMI 

JOGSZABÁLYAI 

• Horizontális szabályok (több állatfajra 

vonatkoznak) 

– Vágóállatok védelme 

– A szállított állatok védelme 

– Az állatok védelme a mezőgazdasági 

termelés során 

• Vertikális szabályok (egy-egy állatfajra 

vonatkoznak) 



Több alapító vagy később csatlakozott országnak 

az EGK-hoz (később EK-hoz, ma az EU-hoz) 

való tartozása előtt volt már az állatvédelem 

terén saját nemzeti szabályozása, amely a 

gazdasági haszonállattartás területét is 

érintette. 

Az állatvédelmi előírások nem extra 

követelményeket állítanak az állatokkal 

foglalkozók elé.  



Azok betartásának „csak” mellékterméke az 

állatjóllét, mert elsősorban a gondos és 

felelősségteljes törődés révén az állatok 

egészségvédelmét, a technológiai-gondozási 

hibákból adódó megbetegedéseket, húshibákat 

stb. előzik meg.  

Ezáltal az állatitermék-előállítás mennyiségi 

és minőségi mutatóinak javítását szolgálják. 



ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 

 

Az Európai Tanács 1978. február 20-án európai 
egyezményt fogadott el a gazdasági haszonállatok 
védelméről a tartás során.  

Ez a jogszabály a gazdasági haszonállatok tartásáról és 
ellátásáról rendelkezik, különös tekintettel a 
iparszerű állattartásra.  



Az irányelv értemében az állatot a fajnak 

megfelelő módon kell tartani, és minden 

szükségtelen fájdalmat, szenvedést vagy 

kínzást el kell kerülni.  

Ezen felül biztosítani kell a fajspecifikus 

mozgásszabadságot és optimalizálni kell a 

tartási helyen a fizikai körülményeket. 



HAZAI SZABÁLYOZÁS 
1998. ÉVI XXVIII. TÖRVÉNY AZ ÁLLATOK VÉDELMÉRŐL ÉS 

KÍMÉLETÉRŐL 

 
I. Fejezet 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A törvény célja 

A törvény hatálya 

Alapfogalmak 

II. Fejezet 

AZ ÁLLAT VÉDELMÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

Az állat tartásának általános szabályai 

Az állat kímélete, az állatkínzás tilalma 

Beavatkozás az állaton 

Az állat életének kioltása 



III. Fejezet 

EGYES ÁLLATOK VÉDELMÉNEK KÜLÖN SZABÁLYAI 

A vágóállat tartása és kímélete 

A szőrméjükért tenyésztett fajok tartása 

A veszélyes állatfajok egyedeinek tartása 

Eb által okozott fizikai sérülés, eb veszélyesnek minősítése és a 

veszélyes eb tartása 

Az ország őshonos növény-, illetve állatvilágára ökológiai 

szempontból veszélyes állatokkal kapcsolatos tilalmak 



IV. Fejezet 

A KÍSÉRLETI, OKTATÁSI VAGY EGYÉB TUDOMÁNYOS 
CÉLLAL TARTOTT ÁLLATOKRA VONATKOZÓ KÜLÖN 
SZABÁLYOK 

Az állatkísérlet végzésének általános szabályai 

Az állatkísérletek engedélyezése 

V. Fejezet 

AZ ÁLLAT SZÁLLÍTÁSA 

VI. Fejezet 

AZ ÁLLATKERT, A CIRKUSZI MENAZSÉRIA ÉS A 
KEDVTELÉSBŐL TARTOTT ÁLLATOK KERESKEDÉSÉNEK 
LÉTESÍTÉSÉRE ÉS FENNTARTÁSÁRA VONATKOZÓ 
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

 



VIII. Fejezet 

AZ ÁLLATVÉDELMI FELADATOK PÉNZÜGYI FEDEZETE, 

AZ EBNYILVÁNTARTÁS, AZ EBRENDÉSZETI 

HOZZÁJÁRULÁS, AZ ÁLLATVÉDELMI BÍRSÁG 

IX. Fejezet 

AZ ÁLLATVÉDELMI OKTATÁS 

X. Fejezet 

AZ ÜGYÉSZ SZEREPE AZ ÁLLATVÉDELEMBEN 

XI. Fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 



KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 


