
Publicationes Universitatis Miskolcinensis 
Sectio Juridica et Politica, Tomus XXXI. (2013), pp. 383–396. 

 
KERESKEDELMI KORLÁTOZÁSOK EGYES NEMZETKÖZI 

KÖRNYEZETVÉDELMI TÁRGYÚ EGYEZMÉNYEKBEN 
 

KARDOS ANDRÁS∗ 
 
Jelen publikáció témája a különböző nemzetközi környezetvédelmi egyezményekben fellelhető ke-
reskedelmi vonatkozású korlátozások bemutatása. E kategórián belül egyrészt az egyes fajok vadásza-
tára és befogására, begyűjtésre vonatkozó, másrészt pedig az export- és importtevékenységekkel ösz-
szefüggő megszorításokat veszem górcső alá, különös tekintettel a veszélyeztetett fajok kereskedel-
mét szabályozó 1973-as Washingtoni Egyezményre (CITES). 
Kulcsszavak: környezetvédelem, nemzetközi környezetvédelmi egyezmények, kereskedelmi korláto-
zások, vadászat, begyűjtés, import, export, CITES. 
 
The topic of this publication is the examination of the restrictions regarding trade regulations can be 
found in different international environmental conventions. In this category, I consider both the limits 
concerning the hunting and collecting of the species, and the conditions of the export and import ac-
tivities, with special regard to the Washington Convention on the International Trade of Endangered 
Species of 1973. 
Keywords: environmental protection, international environmental conventions, trade restrictions, 
hunting, collecting, import, export, CITES. 
 
1. Előszó 

 
Munkám során bizonyos nemzetközi megállapodások vizsgálatára vállalkoztam, elsősorban 
arra koncentrálva, hogy a környezet megóvása érdekében az egyes nemzetközi dokumen-
tumok hogyan rendelkeznek, milyen előírásokat foglalnak magukba a kereskedelmi vonat-
kozású korlátozásokat illetően.  

Ha egy tevékenység, termék vagy folyamat környezeti károkozás kockázatát hordozza 
magában, nyilvánvalóan szigorú intézkedések hozhatók annak érdekében, hogy visszaszo-
rítsák vagy nullára redukálják a sérelmet. Amikor a károkozás valószínűsége rendkívül 
nagymértékű, az intézkedés akár teljes tilalmat is előírhat a tevékenység, termék vagy fo-
lyamat vonatkozásában. Ezek sokfélék lehetnek, de a leggyakrabban alkalmazott módsze-
rek a következők: különböző szennyezőanyag-kibocsátási korlátozások és tilalmak, föld-
használati regulák alkalmazása, és végül, de nem utolsósorban a vadászati és kereskedelmi 
(import és export) korlátozások.1 

De miért is van szükség a kereskedelemmel összefüggő korlátozásokra? A válasz egy-
szerű és bonyolult is egyben: az ember, amióta csak megjelent a Földön, folyamatosan 
érintkezik a környezetével, kihasználja azt avégett, hogy ő maga is életben maradhasson 
vagy éppen – mindig egyre és egyre többet akarva – terjeszkedjen, a természet csodáit ki-
használva meggazdagodjon, gyarapodjon. Gyakorlatilag az ember uralma alá hajt mindent, 

                                                           
∗ Dr. KARDOS ANDRÁS 
PhD-hallgató 
Miskolci Egyetem ÁJK, Agrár- és Munkajogi Tanszék – Nemzetközi Jogi Tanszék 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
andraskardos1987@gmail.com 

 
1 E tanulmányomban a legutóbbi kategóriáról lesz bővebben szó egy-egy fejezet erejéig. 



Kardos András 

 

384 

ami hasznos és hasznosítható. A legfőbb probléma e körben, hogy mindezt úgy teszi meg, 
hogy a környezettel, az ökoszisztémával, az egyes növény- és állatfajokkal mit sem törődik. 
Holott véleményem szerint az élőlényeket, élőhelyeiket nem lenne szabad kiaknázni, csak 
akkor, ha ez elengedhetetlen az emberi szükségletek kielégítéséhez. 

A nemzetközi állatvédelmi tevékenység nem egy olyan tevékenység, amely csak és ki-
zárólag az állatokat érinti. Hiszen például hiába védjük a pandákat, ha a bambuszerdőket 
kiirtjuk, kivágjuk. Ha nincs hely, ahol ezen élőlények élhetnének, akkor maga az állatok 
védelmére irányuló törekvés mit sem ér. Éppen ezért az élőhelyek védelmének szabályozá-
sa szorosan összefügg magával az állatvédelemmel. Egyik probléma tehát a természetes 
élőhelyek kiirtása, azok erőforrásainak kiaknázása, beépítése a helyi lakosság vagy éppen a 
turistaforgalom számára.  

A másik probléma azonban a különböző fajok kereskedelmével kapcsolatosan felmerülő 
jogi, társadalmi, gazdasági és etikai kérdések körében keresendő. A XX. században sok faj 
– köztük a gorilla, tigris, hópárduc – a kipusztulás szélére sodródott. Ehhez jelentősen hoz-
zájárul – az élőhelyek folyamatos pusztítása mellett – az a kereskedelmi rendszer, amely 
mára már az egész Földet behálózza, és amely a második legfontosabb veszélyeztető ténye-
ző a fajok fennmaradása szempontjából. Így a veszélyeztetett fajokkal folytatott szabályo-
zatlan nemzetközi kereskedelem növekvő méretei és ennek egyre szembetűnőbb káros ha-
tásai különböző nemzetközi megállapodások megalkotását tették szükségessé. 

 Így a jog és a nemzetközi jog számára feladatot, kihívást jelentett és jelent egyes nö-
vény- és állatfajok védelmének megvalósítása a kereskedelem szabályozásán keresztül. 

Számos olyan nemzetközi instrumentummal találkozhatunk, amelyek csak részben, egy-
egy cikkelyben és olykor túlságosan általánosan, keretegyezményszerűen tartalmaznak ál-
lat- és növényfajok kereskedelmére vonatkozó regulákat, előírásokat, tilalmakat. Jelen dol-
gozat egyik célja, hogy – a teljesség igénye nélkül – bemutatásra kerüljenek ezen előírások. 
Másik célja pedig az állatfajok kereskedelmét szabályozó nemzetközi megállapodás (angol 
rövidítéssel: CITES) bemutatása, mely – mint az elnevezése is mutatja – kifejezetten keres-
kedelmi kérdések szabályozására született meg 1973-ban. 

Ennek megfelelően a publikációm két nagy részre osztható: az elsőben a kereskedelmi 
célú vadászat, begyűjtés, befogás szempontjából releváns egyezményeket vettem górcső 
alá. Ezek közül is elsőként a regionális megállapodások kerülnek bemutatásra, mint ami-
lyenek például a természet és a természeti erőforrások megőrzéséről szóló Afrikai Egyez-
mény, a természet és a természeti erőforrások megőrzéséről szóló Ázsiai Egyezmény vagy 
az európai vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyeik védelméről szóló 1979-es 
Berni Egyezmény. Második alpontban pedig – globális jellegű konvencióként – a vándorló 
állatfajok védelméről szóló Bonni Egyezmény releváns rendelkezéseinek bemutatására vál-
lalkozom. A második nagy részben pedig a korábban említett CITES bemutatására kerül 
sor – a terjedelmi korlátok figyelembevételével.2  

 
 
 

                                                           
2 Természetesen nem szabad elfelejtkezni azon tényről sem, hogy már korábban, a XX. század első 
felében is születtek olyan egyezmények, amelyek kereskedelmi vonatkozású rendelkezéseket foglal-
tak magukba. Ide sorolható többek között az északi medvefókák védelméről szóló 1911-es Washing-
toni Egyezmény, a bálnavadászat szabályozását célzó 1931-es Genfi Egyezmény vagy az afrikai nö-
vény- és állatvilág természetes állapotában történő megőrzésről szóló 1933-as Londoni Egyezmény. 
Ezek kifejtésére azonban jelen tanulmányban – a terjedelmi korlátokra tekintettel – nem kerül sor. 
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2. A vadászatra és begyűjtésre vonatkozó kereskedelmi korlátozások 
 
A biodiverzitás3 megőrzésével összefüggő szerződések gyakran rendelkeznek kereskedelmi 
korlátozásokról, megszorításokról, és olykor megkövetelik bizonyos élőlényekkel vagy 
természeti kincsekkel kapcsolatban azok elfogására, illetve begyűjtésére vonatkozó korláto-
zások pontos meghatározását, egyértelmű lefektetését. 

A korlátozások típusai közül elsőként érdemes megemlíteni a vadászatra és begyűjtésre 
vonatkozó megszorításokat.4 E megszorítások a vadvilág példányai elpusztításának és be-
fogásának módszereit foglalják jogi keretek közé, korlátozzák, tilalmazzák azt a biológiai 
sokféleség megóvása végett.5 

Általánosságban elmondható, hogy az óvó, védő, de még inkább a megelőző intézkedé-
sek segítségével visszaszorítható, sőt, adott esetben – elméletileg – teljesen meg is szüntet-
hető az egyes növény- és állatfajok tekintetében fellelhető sérelemokozás és pusztítás. En-
nélfogva legfontosabb feladatunk nemzeti és nemzetközi szinten is az, hogy e céloknak 
megfelelő szabályozás jöjjön létre. Még fontosabb lenne azonban ezek betartása és betarta-
tása, ami – különösen a nemzetközi jog terén – nagy nehézségeket okoz. 

 
2.1. A regionális nemzetközi egyezményekben fellelhető kereskedelmi korlátozások 

 
A regionális nemzetközi megállapodások közül elsőként egy Európán kívüli egyezményt 
említek meg e körben, nevezetesen a természet és a természeti erőforrások megőrzéséről 
szóló Afrikai Egyezményt. E megállapodás az Afrikai Unió elődje, az Afrikai Egységszer-
vezet égisze alatt született meg 1968-ban, átfogó módosításra pedig 2003-ban került sor. Az 
Egyezmény előírása szerint a részes államoknak biztosítaniuk kell – a megfelelő jogalkotási 
folyamatok révén – a faunához tartozó fajok fennmaradását, így mind a vadászat mind a 
halászat és más begyűjtési folyamatokat e megállapodásnak megfelelően szabályozni kell. 
Ezen belül is kiemeli a konvenció, hogy a jogalkotás eredményeképpen megszülető regu-
láknak olyannak kell lenniük, amelyek keretében az egyes engedélyezési eljárások pontosan 
szabályozva vannak, az engedély nélküli tevékenységek pedig tilalmazottak. Továbbá a 
vadászat, halászat és begyűjtés vonatkozásában fontos megemlíteni, hogy mely módozato-
kat említ a szerződés a tiltott tevékenységek körében: ide tartozik például a vadászat, halá-
szat és begyűjtés olyan formája, amely alkalmas a vadon élő állatok tömeges elpusztítására, 
de e kategóriába tartozóként megemlíthető még a mérgek, mérgezett fegyverek, robbanó-
anyagok alkalmazása.  

                                                           
3 A biológiai sokféleség fogalmát a Biodiverzitási Egyezmény határozza meg, amely a Riói Konfe-
rencia eredményeként nyílt meg aláírásra, hatályba pedig 1993-ban lépett. Ennek 2. cikke szerint: 
„Biológiai sokféleség a bármilyen eredetű élőlények közötti változatosságot jelenti, beleértve többek 
között a szárazföldi, tengeri és más vízi-ökológiai rendszereket, valamint az e rendszereket magukban 
foglaló ökológiai komplexumokat; ez magában foglalja a fajokon belüli, a fajok közötti sokféleséget 
és maguknak az ökológiai rendszereknek a sokféleségét.” 
4 Bővebben lásd: Stuart R. HARROP: The International Regulation of Animal Welfare and 
Conservation Issues through Standards Dealing with the Trapping of Wild Mammals. Oxford 
University Press, 2000. A vadászatra és begyűjtésre vonatkozó kereskedelmi jogi korlátozáson kívüli 
kategóriák közül az import- és exportkorlátozásokra vonatkozó rendelkezésekről a következő fejezet-
ben lesz szó. 
5 Alexandre KISS–Dinah SHELTON: International Environmental Law. Transnational Publishers Inc., 
New York 2004, 199. 
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Azonban az említett megállapodás nem elégszik meg ennyivel, és továbbmegy, amikor 
megfogalmazza a vadászat és a begyűjtés tekintetében különösen veszélyesnek, ezáltal kü-
lönösen tiltottnak minősített tevékenységeket: ide sorolható a mechanikus meghajtású jár-
művek igénybevétele, tűz használata, az éjszakai vadászat és begyűjtés, továbbá a robbanó-
anyagot tartalmazó lövedékek alkalmazása is. A hálók és cölöpkerítések, valamint az álcá-
zott csapdák, vermek, hurkok és kelepcék esetén pedig a lehető legnagyobb mértékű tilal-
mak alkalmazását írja elő a vadászat és a begyűjtés kapcsán. Azonban a kábító lövedékek, 
mechanikus meghajtású járművek alkalmazása, továbbá az éjszakai vadászat kapcsán az 
illetékes hatóságok felmentést kaphatnak az előbb említett tilalom alól.6 

Az Afrikai Egyezmény ezen túlmenően más kötelezettségeket is előír a szerződő felek 
számára, melyek az egyes egyedek, példányok, illetőleg a trófeák kereskedelmével kapcso-
latosak. Ennek megfelelően az említett államok kötelesek megfelelő jogszabályokat alkotni 
az egyedek és trófeák kereskedelmére és szállítására, továbbá oly módon felügyelni e regu-
lák alkalmazását, hogy megelőzhető legyen az illegálisan leölt, befogott vagy megszerzett 
példányok és trófeák kereskedelme. Azon növény- és állatfajok tekintetében pedig, melyek-
re a VIII. cikk 1. bekezdése vonatkozik7, egyrészt ugyanezeket a kötelezettségeket írja elő a 
megállapodás, másrészt az exportálhatóságukat engedélykötelesnek minősíti meghatározott 
esetekben; de ugyanígy az importtevékenységet és a szállítást is engedélyköteles tevékeny-
ségnek minősíti, valamint lehetővé teszi az illegálisan exportált javak elkobzását is.8 

Még Európán kívül maradva, szükségét érzem, hogy megemlítsek egy másik kontinen-
sen, nevezetesen Ázsiában, a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) keretében 
megkötött egyezményt, nevezetesen a természet és a természeti erőforrások megőrzéséről 
szóló ASEAN-egyezményt. Jelen tanulmány szempontjából e megállapodásnak a 4. cikk 
(2) bekezdése releváns, melyben megfogalmazásra került az egyes fajok fenntartható hasz-
nálatával kapcsolatban a részes államok azon kötelezettsége, miszerint – a saját nemzeti 
érdekeik figyelembevételével – meg kell tenniük a szükséges és megfelelő jogi és admi-
nisztratív intézkedéseket az ún. begyűjtési tevékenységekkel kapcsolatosan. E tevékenysé-
geknek meg kell felelniük a különböző gazdálkodási terveknek, továbbá engedélyezési eljá-
rás alá esnek. Továbbá fontos vadászati, elejtési tilalmat rögzít az egyezmény minden olyan 
befogási módszerre, amely egyes fajok helyi szinten történő kipusztulását vagy az állomány 
súlyos megzavarását eredményezheti, és ezeket bizonyos esetekben még súlyosabb szabá-
lyozás, illetve tilalom alá lehet vonni. Ezenfelül a kereskedelmi szabályozás szempontjából 
fontos megemlíteni, hogy bizonyos fajok vagy azok termékeinek birtoklása és kereskedel-
me szintén korlátozások alá esik olyan esetekben, amikor ez szükséges az előbb említett 
befogási, begyűjtési szabályok végrehajthatósága szempontjából.9  

Mint látható tehát, alapvető hasonlóságok fedezhetők fel az afrikai és ázsiai, regionális 
nemzetközi megállapodások – jelen téma szempontjából – releváns rendelkezései között, és 
nincs ez másképp az európai kontinensen megalkotott Berni Egyezmény esetén sem, így a 
következőkben e konvenció bemutatására is szentelek néhány gondolatot. 

                                                           
6 Afrikai Egyezmény, VII. cikk, 2. bekezdés 
7 A VIII. cikk az élőhelyek különös védelmét irányozza elő olyan esetekben, amikor egy-egy fajt a 
kihalás, eltűnés veszélye fenyeget vagy fenyegethet a jövőben, továbbá specifikus kötelezettséget ró 
azon államokra, amelyek olyan kitüntetett helyzetben vannak, hogy csak az ő területükön lelhető fel 
egy-egy faj.  
8 Afrikai Egyezmény, IX. cikk, 1–2. bekezdés 
9 ASEAN-egyezmény, 4. cikk (2) bekezdés 
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Az európai vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyeik védelméről szóló 
1979-es Berni Egyezmény egy speciális függeléket tartalmaz, mely felsorolja az emlősök és 
madarak vonatkozásában tilalmazott vadászati módszereket.10 Az egyezmény létrejöttéhez 
annak felismerése vezetett, hogy hiába mondjuk ki az egyes értékes fajok védelmét, ha nem 
biztosítjuk élőhelyük fennmaradását és zavaratlanságát. Alapvető célkitűzési között fellel-
hető például a fajok minimális védelmének garantálása, a veszélyeztetett fajok különleges 
védelmének megszervezése, illetve a részes államok együttműködésének ösztönzése.11 A 
dokumentum tehát nem csak a fajok, hanem azok élőhelyeinek védelméről is rendelkezik. 
Előírásai szerint bizonyos védett fajok esetében az engedélyezési folyamat során fokozott 
gondossággal kell eljárni, a fajok egy további csoportjánál szabályozza hasznosításuk, illet-
ve befogásuk körülményeit, valamint bizonyos fajok esetében azok teljes körű védelmét 
kell biztosítani. A dokumentum az érintett fajok élőhelyeivel kapcsolatban is ezt a fokoza-
tosságot alkalmazza.  

Kiemelendő ugyanakkor, hogy maga az egyezmény a kereskedelmi korlátozásokkal 
kapcsolatban kimondja a részes felek arra irányuló kötelezettségét, miszerint a szerződő 
felek tegyék meg a szükséges és megfelelő jogi és adminisztratív intézkedéseket a II. füg-
gelékben (fokozottan védett állatfajok)12 részletezett vadon élő állatfajok speciális védel-
mének biztosítása érdekében. E fajok tekintetében különösen tiltott ezen állatok akár élő, 
akár holt állapotban történő birtoklása és belső kereskedelme, beleértve a kitömött állatokat 
és azok minden egyes azonnal hasznosítható részeit vagy származékait, mindenütt, ahol ez 
a jelen cikkben foglalt rendelkezések hatékonyságához hozzájárulhat.13 Ugyanakkor a 7. 
cikk is hasonlóképpen rendelkezik, amikor kimondja, hogy a III. függelékben (védett álla-
tok)14 részletezett vadon élő állatfajok védelmének biztosítása érdekében a részes államok-
nak szintén jogi és adminisztratív kötelezettségei vannak, mely intézkedések tartalmazzák a 
vadon élő állatok élő vagy holt állapotban történő kereskedelmének, eladási célú tartásának, 
szállításának vagy eladásra való felajánlásának megfelelő szabályozását.15 

 
2.2. A globális nemzetközi egyezményekben fellelhető kereskedelmi korlátozások a vadászat 
és begyűjtés tekintetében 

 
A regionális szinttől elrugaszkodva érdemes áttérni a globális nemzetközi instrumentumok 
körére, ezen belül is a vándorló állatfajok védelméről szóló Bonni Egyezményt emelem ki. 

Ezen egyezmény 1979-ben került megkötésre, melyhez hazánk 1983-ban csatlakozott. 
Rögtön fel is merül a kérdés: mi számít vándorló fajnak? Nos, vándorló faj a vadállatok 
fajainak egész populációja vagy a populációnak egy földrajzilag elkülönült része, amely 
szokottan és előre kiszámíthatóan egy vagy több állam felségterületén áthalad. Ez nyilván-

                                                           
10 Például emlősök és madarak esetében is a tiltott eszközök és módszerek között lelhető fel a hurok, a 
csaliállatként, csalimadárként használt megcsonkított vagy vak élő állat, hálók, csapdák, robbanó-
anyagok stb. (Bővebben lásd Berni Egyezmény, IV. Függelék). 
11 Berni Egyezmény, 1–3. cikk. 
12 Ide tartozik például a homoki gyík, a mocsári teknős, a fehér gólya, az egerészölyv, de a barnamed-
ve is. 
13 Berni Egyezmény, 6. cikk e) pont. 
14 Ebben a függelékben szerepel többek között a mókus, a vadgerle vagy a keresztes vipera. 
15 Ugyanakkor megemlítendő, hogy a Berni Egyezmény bizonyos esetekben kivételt engedélyez az 
államok számára meghatározott, bizonyos cikkekben lefektetett kötelezettségek végrehajtása alól, így 
a 6. és 7. cikk rendelkezései is félretehetők és figyelmen kívül hagyhatók egyes esetekben (bővebben 
lásd az Egyezmény 9. cikke). 
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valóan azt jelenti, hogy nem kizárólag a madarak értendők ide, hanem szárazföldi és vízi 
emlősök, hüllők és halak is. Ami még fontos, az a veszélyeztetett jelző magyarázata. Esze-
rint ilyennek minősül az a vándorló faj, amelyet a kihalás veszélye fenyeget a faj egésze 
vagy annak egy jelentős része tekintetében, beleértve olyan szárazföldi és vízi területek 
elpusztulását, ahol a veszélyeztetett faj él, ideiglenesen tartózkodik, a területet átszeli vagy 
átrepüli a vándorlási idejének bármely időpontjában. Ezen felül az egyezmény a fajmegőr-
zés fogalmát is tisztázza, ami a vándorló faj és a veszélyeztetettség mellett az alapkoncep-
ció harmadik sarokpontja.16 

Az egyezmény rögzíti azt a felismerést, hogy a vándorló fajok védelme összehangolt, 
együttes tevékenységet igényel minden olyan állam részéről, amelynek illetékességi terüle-
tén ezen állatok az életük egy részét töltik, és amelynek területén áthaladnak. 

A konvenció preambuluma kimondja, hogy a vadállatok a maguk egészében a Föld ter-
mészeti rendszerének egy helyettesíthetetlen darabja, amelyet meg kell őrizni az emberiség 
javára. Továbbá rögzíti a preambulum, hogy minden generáció a jövő generációk érdeké-
ben hasznosíthatja a Föld forrásait, és kötelezettsége biztosítani, hogy ez az örökség éssze-
rűen kerüljön hasznosításra és megőrzésre. Minden részes félnek szigorú védőrendelkezé-
seket kell hoznia a veszélyeztetett vándorló fajok védelme érdekében, beleértve a multilate-
rális megállapodások megkötését is.17 

E felismeréseknek és célkitűzéseknek megfelelően az egyezmény két függelékre osztja 
az állatfajokat. Az I. függelék azokat a fajokat foglalja magában, amelyeket a kipusztulás 
veszélye fenyeget egész elterjedési területükön vagy annak nagy részén. Az itt szereplő 
fajok zsákmányolása (vadászata, halászata, szándékos üldözése) tilos, és az e fajok vándor-
lását akadályozó vagy gátló hatásokat a minimumra kell csökkenteni.18 A II. függelékben 
szereplő fajok megóvása külön nemzetközi megállapodást igényel: elterjedési területük 
csökken, nincs elegendő élőhelyük és fennmaradásuk hosszú távon veszélyeztetett.19 A szó 
szoros értelmében tehát e megállapodás a kereskedelmi kérdésekre nem tér ki, azonban a 
zsákmányolás, befogás, begyűjtés kérdéskörére igen, amelyek viszont leggyakrabban ke-
reskedelmi célokkal függnek össze: a legritkább esetben gyűjt valaki saját szórakoztatása 
céljából a Bonni Egyezmény függelékeibe tartozó állatfajokat. A zsákmányolás fő célja 
általában a továbbértékesítés, az egyedekkel, illetve azok bundáival, húsával, más terméke-
ivel történő kereskedés, ami hosszú évek óta nagymértékű veszélynek teszi ki a legveszé-
lyeztetettebb állatfajok továbbélését, fennmaradását. Ezen összefüggések tudatában került 
rövid kifejtésre a nevezett egyezmény e körben. 

 
3. Az import- és exporttevékenységekre vonatkozó korlátozások 
 
E vonatkozásban mindenekelőtt meg kell említeni, hogy az import- és exportkorlátozások – 
beleértve az állandó jelleggel fennálló és ideiglenes megszorításokat is – a vadon élő nö-
vény- és állatfajok védelmét szolgálják. A múlt századra vált a helyzet olyan súlyos fokúvá, 
amikor már egyre több fajt fenyegetett a kipusztulás veszélye, és éppen ezért a nemzetközi 
közösséget ez a szituáció egy átfogó, a kereskedelmi kérdéseket megfelelően szabályozó 
megállapodás kigondolására és megkötésére inspirálta. Ennek következtében jött létre 

                                                           
16 Bonni Egyezmény, 1. cikk. 
17 A Bonni Egyezmény preambuluma. 
18 Az I. függelékben szerepel például: hódaru, barátfóka, vidra, túzok, fekete sas. 
19 Ide tartozik például számos delfinfaj, az énekes hattyú, a közönséges denevér vagy a farkas. 
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1973-ban az állatfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó Washingtoni Egyezmény (a 
továbbiakban: CITES).20 

Ennek ellenére napjainkban is jócskán találhatók olyan országok, melyekben virágzik az 
egyezmény – később részletesen bemutatandó – függelékeiben felsorolt fajok kereskedel-
me. Vietnam, Laosz és Mozambik teszi a legkevesebbet azért, hogy feltartóztassa az illegá-
lis állatkereskedelmet. Ezzel veszélyeztetik a vadon élő orrszarvúkat, tigriseket és elefánto-
kat – állapította meg a Természetvédelmi Világalap (WWF) egy 2012 júliusában közzétett 
tanulmányában. A vietnámi kereslet például soha nem látott méretekben növelte az orvva-
dászatot Dél-Afrikában. 2011-ben rekordszámú, 448 dél-afrikai rinocéroszt pusztítottak el 
tülke miatt.21 2012 novemberében legalább hatszáz csempészett kobrát foglaltak le a thai 
hatóságok egy kamion igazoltatásakor – írja a BBC. Az állatokat feltehetőleg Malajziából 
készültek Laoszba szállítani. Tudósítók szerint egy kígyót nagyjából tizenhatezer dollárért, 
azaz közel 300 ezer forintért értékesítenek a környező feketepiacokon. A csempészett kí-
gyók közül sok már az utazás során elpusztult, annak köszönhetően, hogy szoros műanyag-
zsákokban szállítják őket. Egy hónappal ez előtt a thai hatóságok tizenhat kölyöktigrist fog-
laltak le, amelyeket szintén Laoszba akartak eljuttatni illegálisan. A BBC tudósítói szerint 
világszerte Tájföldön keresztül csempészik a legtöbb állatot. Az illegális állatkereskedelem 
pedig a közeli Kínában és Vietnámban virágzik leginkább.22

 De nem sokkal jobb a helyzet 
Bolíviában sem, ahol 314 állatfaj van veszélyben az országban, köztük a kondorkeselyű, a 
hárpiasas, a nagy jácintara, a fekete kajmán és a pókmajomfélék; ezek közül 68 állatfajt 
(andesi hegyimacska, óriásvidra stb.) fenyeget kihalás az illegális vadászat, az erdők kiirtá-
sa és a levegő szennyezettsége miatt.23 

Ellentétben az előzőleg bemutatott nemzetközi jogi dokumentumokkal, a veszélyeztetett 
vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény – mint 
ahogy a címe is mutatja – egy meghatározott cselekményre koncentrál: a vadon élő állatok 
és növények kereskedelmére. Tehát e megállapodás már kifejezetten e tárgykörben került 
megalkotásra, és nem csak elszórva, egy-egy cikkben vagy bekezdésben tartalmaz releváns 
szabályokat a kereskedelmi kérdésekre vonatkozóan, mint ahogy történt az például a Berni 
vagy a Bonni Egyezmény esetén. 

A vadon élő növény- és állatfajok hasznosításának, kihasználásának, kiaknázásának 
egyik legfőbb oka és legnagyobb hajtóereje, motivációs tényezője nem más, mint hogy – 
más hasznosítható természeti erőforrások hiányában – az emberek ezt tekintik fő bevételi és 
megélhetési forrásnak. Különösen igaz ez a szegény országokra, amelyek nem rendelkez-
nek ásványokkal, a föld mélyén rejlő drágakövekkel. A vadvilágot érintő nemzetközi ke-
reskedelem hatalmas méreteket ölt, egyes becslések szerint eléri az éves 50 milliárd dollár-
nak megfelelő összegű szintet, főleg az állati eredetű luxuscikkeknek és szőrméknek kö-

                                                           
20 Magyarország 1985-ben csatlakozott az egyezményhez, melynek ma már 169 ország a tagja, és 
közel 35 ezer faj kereskedelmét szabályozza, korlátozza, illetve esetenként tiltja. Az egyezmény teljes 
elnevezése: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Az 
egyezmény megszületésének átfogó elemzéséhez lásd: David S. FAVRE: International Trade in 
Endangered Species: A Guide to CITES, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1989.; Willem 
WIJNSTEKERS: The Evolution of CITES, CITES Titkárság, Genf, 2003.  
21 A HVG cikke: http://hvg.hu/vilag/20120723_wwf_illegalis_allatkereskedelem (2013. 05. 26.) 
22 Az Origo cikke: http://www.origo.hu/nagyvilag/20121113-azsia-feketepiacain-ertekesitettek-volna-
a-mergukert-kedvelt-allaokat.html# (2013. 05. 26.) 
23 A HVG cikke: http://hvg.hu/vilag/20130531_Tulelesert_kuzd_a_hegyimacska_es_a_harpis (2013. 
05. 31.) 
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szönhetően.24 Egyes becslések szerint az 1960-as évek vége felé például 5-10 millió kroko-
dilbőr került a nemzetközi piacokra, de 1972-ben a Kenyából származó elefántcsontexport 
a tömeg tekintetében elérte a 150 tonnát.25 A gyógyszergyárak ugyancsak minél több vadon 
élő növényt próbálnak beszerezni a minél jobb és újabb gyógyszerek előállításához, illetve 
állatokat a különböző kísérletekhez, kutatásokhoz. Az államok adott esetben hozzájárulnak 
ahhoz, hogy az említett élőlények kereskedelme visszaszoruljon, ugyanakkor nyilvánvaló, 
hogy mindez nem elegendő: e téren nemzetközi összefogásra van szükség. Éppen ilyen cél-
zattal született meg a CITES, melynek célja, hogy ellenőrzése alá vonja a veszélyeztetett 
fajok kereskedelmét, és ezáltal megakadályozza, hogy állat- és növényfajok ezrei a kipusz-
tulás szélére jussanak. 

Az egyezmény három függeléket tartalmaz: ezekben több mint harmincezer vadon élő 
állat- és növényfaj található, melyeknek kb. 85%-a növény, és a legtöbb a II. függelékben 
lelhető fel. Az I. függelék felsorolja azokat a kipusztulás szélén álló fajokat, amelyekkel 
folytatott nemzetközi kereskedelem szigorúan tilos.26 Valójában ez egy feketelista, mely 
előírásainak megfelelően az itt található fajok kereskedelmi célzattal történő megszerzése 
és továbbítása csak bizonyos esetekben lehetséges: kivételes engedéllyel történhet meg, 
például oktatási vagy tudományos célból.27 Érdemes elsőként az export kérdéskörét górcső 
alá venni. 

Bármely, az I. függelékben található faj bármely egyede kapcsán igaz, hogy ezek ex-
portja előzetes hozzájárulás, megadott exportengedély esetén lehetséges. Ez utóbbi a követ-
kező feltételek teljesülése esetén adható meg: 

• az exportáló ország egy tudományos hatóságának nyilatkozata, mely szerint az ex-
port nem káros a faj továbbélése szempontjából; 

• egy kezelő szerv megállapítja, hogy a befogott, beszerzett egyed az állam vadvilágot 
védő törvényeivel összhangban került az exportáló birtokába; 

• ugyanez a szerv meggyőződik róla, hogy bármely élő egyed szállítása és az arra tör-
ténő felkészítése oly módon történik, hogy a sérülés bekövetkezésére, egészségkáro-
sodásra vagy kegyetlen bánásmódra minimális esély mutatkozik;  

• továbbá ugyanez a szerv megvizsgálja a célország által kiadott importengedélyt.28 
Az importáló államoknak ugyancsak vannak bizonyos kötelezettségeik a veszélyeztetett 

fajok hatékony védelme kapcsán. Így, mielőtt bármely állam megadná az engedélyt a neve-
zett függelékbe tartozó faj importja kapcsán, természetesen importengedélyre van szükség, 
amely viszont az után állítható ki, hogy egy tudományos hatóság tanúsította, hogy az im-
port olyan célzatból történik, amely nem eredményezi a faj kipusztulását. Továbbá e ható-
ságnak arról is meg kell győződnie az engedély megadása előtt, hogy a recipiens, a befoga-
dó megfelelően felszerelt helyre szállítja az élőlényt, és ott megfelelően gondozza azt. Vé-
gül pedig a kezelő hatóság hozzájárulása szükséges, amit azután bocsát ki, hogy meggyő-
ződött arról, hogy nem elsődlegesen kereskedelmi célzattal történik az importálás.29 

                                                           
24 Peter SAND: Commodity or Taboo? International Regulation of Trade in Endangered Species. 
Green Globe Yearbook, 1997, 19. 
25 Simon LYSTER: International Wildlife Law. Grotius Publications Ltd., 1985, 239. 
26 Ilyennek minősülnek például: elefántok, csimpánzok, gorillák, tigris, jácint arapapagáj és más pa-
pagájfajok, tengeri teknősök. 
27 Bővebben lásd Rosalind REEVE: Policing International Trade in Endangered Species. Earthscan 
Publications Ltd., London, 2002, 29–30. 
28 CITES, 3. cikk 2. pont. 
29 CITES, 3. cikk 3. pont. 
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Minden, az egyezményben részes államnak ki kell jelölnie tehát legalább egy tudomá-
nyos hatóságot a szükséges vélemények kifejtése és nyilvánosságra hozatala végett, továb-
bá egy vagy több kezelő szervet, amelyek az engedélyek és igazolások kiadásáról dönte-
nek.30 

A II. függelékben szereplő fajokat szintén veszélyezteti a nagymértékű kereskedelem, 
állományuk azonban ma még nincs kritikus helyzetben. Az ide tartozó fajok31 esetében a 
kereskedelem nem tiltott teljes mértékben, de csak korlátozott mennyiségben, és szintén 
csak az ún. CITES-engedélyek birtokában kerülhetnek kereskedelmi forgalomba. Ha az I. 
függelék kapcsán feketelistáról beszélhetünk, akkor ez esetben nevezhetjük az itt található 
fajokat az ún. „szürkelistához” tartozónak, hiszen itt a követelmények már közel sem olyan 
szigorúak, mint az előbb bemutatott fajok esetében.  

Az exportáló országban ugyancsak szükséges a kijelölt tudományos hatóság vélemé-
nyén alapuló engedély, mely bizonyítja, hogy az export nem gyakorol káros hatást a faj 
továbbélése szempontjából, továbbá az ún. kezelő szerv meggyőződése, hogy befogott, be-
szerzett egyed az állam vadvilágot védő törvényeivel összhangban került az exportáló bir-
tokába, illetve hogy az adott egyedet megfelelő körülmények között fogják elszállítani a 
célországba. A tudományos hatóságnak kiemelt szerepe van e téren, ugyanis ellenőrzi az 
engedélyek megadását, és amennyiben úgy ítéli meg, hogy az ökoszisztéma fenntartása 
végett szükséges az exportkorlátozás, akkor javaslatot tesz a kezelő szerv felé, hogy az szo-
rítsa korlátok közé az exportengedélyek megadását. A II. függelékkel kapcsolatos import-
engedélyek biztosításához pedig elegendő egy – a másik állam részéről prezentált – export-
engedély vagy egy ún. újrakiviteli tanúsítvány bemutatása.32  

Mivel korábbi cikkeimben már értekeztem a bálnavadászattal összefüggő problémákról, 
legfontosabb kérdésekről, így e körben röviden megemlítem, hogy egyes tengeri fajok (lásd 
például bálnák) importja esetén az említett kezelő szerv éves kvótán alapuló engedélyt bo-
csáthat ki a tudományos hatóság javaslatára, más nemzeti vagy nemzetközi tudományos 
hatóságokkal történő előzetes egyeztetés mellett – mindezt a különböző nemzetközi szerve-
zetek (például a Nemzetközi Bálnavadászati Bizottság33) által előirányzott kvótákon túlme-
nően.34 

A II. függelékkel kapcsolatos legfőbb probléma véleményem szerint az, hogy – ellen-
tétben az I. függelék szabályozásával – nem támaszt komoly korlátokat, sokkal megenge-
dőbb, ennélfogva lehetővé teszi az élővilág egyedeinek kereskedelmi célú exportját, illetve 
importját. Márpedig ha megvizsgáljuk a CITES célkitűzéseit, ti. hogy ellenőrzése alá vonja 
a veszélyeztetett fajok kereskedelmét, és ezáltal megakadályozza, hogy állat- és növényfa-
jok ezrei a kipusztulás szélére jussanak, akkor arra a következtetésre juthatunk, hogy a II. 
függelék e téren túlságosan lazán szabályozza a kereskedelmi kérdéseket. Ez önmagában 
nem lenne nagy gond, azonban annak tudatában, hogy az egyezmény által szabályozott nö-

                                                           
30 Bővebben lásd KISS–SHELTON: International Environmental Law, 340. 
31 Ide tartoznak bizonyos papagájok és hüllők. 
32 CITES, 4. cikk 2–4. pont. 
33 E Bizottság moratóriumot is elrendelt már, azonban eredményeit tekintve ez sem tekinthető átütő 
sikernek. Bővebben lásd: Joji MORISHITA–Dan GOODMAN: The IWC moratorium on commercial 
whaling was not a value judgement and was not intended as a permanent prohibition. Aegean 
Institute of the Law of the Sea and Maritime Law, 2011, 301–311. 
34 Bővebben lásd KARDOS András: Bálnavadászat az Antarktiszon, avagy környezetvédelmi ügyek a 
Nemzetközi Bíróság előtt, in: Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium. (Szerk.: Stipta 
István), Bíbor Kiadó, Miskolc, 2011, 103–125. 
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vény- és állatfajok nagy többsége ebben a függelékben szerepel, mindjárt más a helyzet. Ha 
a tendencia folytatódik, akkor a II. függelékben felsorolt fajok könnyedén olyan helyzetbe 
kerülhetnek, hogy immáron az I. függelékbe tartozónak kell majd azokat nyilvánítani. 
Egyébként több ezer tételt sorol fel itt a megállapodás, közte közel háromszázharminc pa-
pagájfajt és több mint harmincezer orchideafajt.35  

Ehhez kapcsolódóan egy érdekes eset történt 2003-ban, amikor az ausztrál vámosok el-
fogtak egy csempészt, aki Thaiföldről akart néhány kígyót bejuttatni Ausztráliába. Az 
ausztrál igazságügy szóvivője szerint a huszonnyolc éves, Thaiföldről érkező férfi a nadrág-
ja alá, a lábára kötve próbálta a jó áron értékesíthető hüllőket becsempészni az országba. A 
különös utazást csak négy, a boák családjához tartozó kígyó élte túl, négy, emberre veszé-
lyes királykobra elpusztult a kilencórás út során.36 

A III. függelék azon fajok jegyzéke, amelyek kereskedelmét egy-egy részes állam saját 
maga szabályozza, és a kereskedelem ellenőrzésében a többi részes állam együttműködését 
igényli.37 Az itt található fajok exportja tekintetében kiemelendő, hogy gyakorlatilag azonos 
feltételeket támaszt a konvenció, mint amilyenekről a II. függelék kapcsán már volt szó. Az 
import tekintetében pedig származási bizonyítvány bemutatását írja elő az egyezmény, va-
lamint exportengedély prezentálását, amennyiben az adott fajhoz tartozó egyed szerepel az 
exportáló ország saját listáján. Ami a tapasztalatokat illeti, az államok nem gyakran listáz-
nak fajokat ebben a függelékben. Ennek több oka is van. Egyrészt azért, mert a fajok több-
sége már eleve szerepel az első két függelék valamelyikében, így semmi értelme nem lenne 
itt külön is megemlíteni ezeket. Másrészt, mert előfordulhat, hogy az adott faj védelme 
szempontjából teljesen elegendő a nemzeti szabályozás is, így a helyzet az előbb említettel 
azonos. És végül, de nem utolsósorban azért, mert nem akarnak lemondani a fajok kereske-
delméből származó bevételekről: éppen ezért jobbnak vélik, ha ezek nincsenek egy 
unilaterális nemzetközi egyezményben rögzítve, főleg, ha a másik fél, az exportáló ország 
sem tett lépéseket e tekintetben.38  

Az előírások nem csak az élő fajokra, hanem az adott fajok élettelen egyedeire, valamint 
azok részeire, származékaira (bőr, szőrme, csont), illetve a belőlük készült termékekre (tás-
ka, cipő, ékszer) is vonatkoznak. A környezetvédelmi tárgyú nemzetközi megállapodások 
közül ezen egyezmény az egyik legszigorúbb: a részes államokban a rendőrség, a vámügyi 
és vadvédelmi hivatalnokok, illetve egyéb kormányügyi szervek letartóztathatják a CITES 
listáján szereplő fajokat birtokló és azokkal kereskedő személyeket, vádat emelhetnek elle-
nük, és elkobozhatják az árut vagy az élőlényeket.39 

Az egyezmény ugyanakkor rendelkezik a kereskedelmi mentességekről is. Az előírások 
ugyanis nem vonatkoznak a példányok tranzitszállítására, amíg ezek a vámhatóság ellenőr-
zése alatt állnak, vagy ha beszerzésükre az egyezmény létrejötte előtt került sor, továbbá, ha 
személyes, háztartási célzattal történik egy-egy példány beszerzése. De ugyanígy nem vo-
natkoznak az I. függelékben fellelhető szigorú előírások olyan állatfajokra, melyeket fog-
ságban tenyésztenek kereskedelmi célzattal, továbbá a kereskedelmi célból termesztett nö-

                                                           
35 KISS–SHELTON: International Environmental Law, 340–341. 
36 Az origo.hu cikke: Nadrágjában próbált kígyókat csempészni, 2003. IX. 24., http://www.origo.hu/ 
nagyvilag/20030924nadragjaban.html (2013. 05. 21.) 
37 CITES, 5. cikk. 
38 KISS–SHELTON: International Environmental Law, 341. 
39 A Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért (CEEWEB) kiadványa: 
Közös célunk: a természet védelme. Betűmester Bt., Miskolc, 2003, 15. 
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vényekre, ugyanis ezeket a II. függelék alá tartozónak kell tekinteni.40 A CITES tehát a 7. 
cikkben elég széles körű kivételeket biztosít az államok számára, ami szintén ellentmondá-
sos, ha szigorúan, szűk értelemben vesszük figyelembe a preambulumban megfogalmazott 
célokat. Még több aggályt rejt magában az a tény, hogy magában a szerződésben nincs egy-
értelműen meghatározva, hogy mit is takar, mit is jelent maga a „kereskedelmi célzattal 
történő csere”.41 Évekkel később ugyan maga a fogalom kifejtésre került, azonban magában 
az egyezményben nem szerepel.42 E meghatározás szerint a „kereskedelmi célú csere” egy 
olyan tevékenység, amelynek célja gazdasági haszon elérése, beleértve a pénzben és más 
módon értendő profitot is, és viszonteladásra, cserére, szolgáltatás biztosítására vagy a gaz-
dasági hasznosítás más módjára irányul. Ugyanígy nincs meghatározva, hogy mikor tekin-
tendő egy tranzakció elsődlegesen kereskedelmi célzattal teljesítettnek. Ennek meghatáro-
zását az importáló országokra bízza egy 1985-ben meghozott határozat: e dokumentum sze-
rint az importáló országoknak – amilyen széles körben csak tudják – minden nem egyértel-
műen nem-kereskedelmi ügyletet kereskedelminek kell, hogy tekintsenek.43 Ez elviekben 
azt jelenti, hogy az ügyletek nagy része kereskedelminek és ezáltal e megállapodás hatálya 
alá tartozónak minősülnek, a nem-kereskedelmi ügyletek pedig kivételesnek tekinthetők.  

Látható tehát, hogy a viszonylag szigorú előírások ellenére olykor nagylelkű kivételeket 
enged a szerződés: ezt egyes szerzők a feltételeknek való teljes körű megfelelés alóli „devi-
ációs toleranciának”, tehát az eltérésekkel kapcsolatos megengedő jellegű magatartásnak 
nevezik.44 A mentességek logikai magyarázata az, hogy a CITES számára rugalmasságot 
biztosít, amelyekkel kapcsolatosan nem meglepő módon gyakori visszaélések következtek 
be. Éppen ezért a későbbiekben a Részes Államok Konferenciája45 által meghozott határo-
zatok tisztáztak bizonyos kérdéseket. Ezek olykor a kivételek körét szűkítették: e körbe 
tartoznak a tranzitszállításra vagy a bemutatási célzattal történő élő állat szállításra vonat-
kozó regulák, valamint azon államokra vonatkozó szabályozások, amelyek az I. függelék-
hez tartozó fajokkal kapcsolatosan fenntartással éltek. Gyakran azonban ezen értelmező 
határozatok a speciális érdekeket előtérbe helyezve az I. függelékbe tartozó fajok kapcsán 
lehetővé tették a legális kereskedelmet az olyan definíciók külön értelmezésével, mint ami-
lyen a „fogságban történő tenyésztés”, vagy az olyan új szakkifejezések papírra vetésével, 
mint amilyen a ranching, azaz állattenyésztés céljából történő birtokbavétel.46 

A konvenció egyébként előírja a részes államok számára, hogy azoknak fel kell lépniük 
a rendelkezésekbe ütköző kereskedelem ellen: el kell kobozniuk és az exportáló államhoz 
vissza kell juttatniuk az engedély nélkül forgalmazott példányokat; az országhatáron be- és 
kilépő állomásokat kell kijelölniük; nyilvántartást kell vezetniük a kereskedelmi forgalom-

                                                           
40 A kivételeket bővebben lásd CITES, 7. cikk. 
41 Ez az angol nyelvű szöveg szerint az ún. commercial trade. 
42 REEVE: Policing International Trade in Endangered Species, 30. 
43 CITES Resolution Conference 5.10: Definition of “Primarily Commercial Purposes”, 1985. 
44 A ranching esetén a kereskedelmi ellenőrzéseket csak azon fajok tekintetében iktatták be, amelyek 
az I. függelékből átkerültek a II. számúba. Bár számos, II. függelékbe tartozó faj esetén elmondható, 
hogy annak ellenére, hogy sosem tartoztak az I. függelékbe, mégis az ilyen célzattal történő birtokba-
vétel kategóriája alá tartozóként lettek megjelölve; ennek ellenére nincsenek egyértelmű definíciók és 
kereskedelmi szabályozások e vonatkozásban (sem). Így e fogalmak használata – különösen a hüllők 
és madarak esetén – helytelen. Bővebben lásd SAND: Commodity or Taboo? International Regulation 
of Trade in Endangered Species, 22. 
45 Bővebben lásd lentebb. 
46 REEVE: Policing International Trade in Endangered Species, 35–36. 
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ról, és erről jelentést kell tenniük az egyezmény titkárságának.47 Azonban a CITES lehetővé 
teszi a részes államok számára az egyezmény reguláinál szigorúbb nemzeti vagy nemzetkö-
zi előírások alkalmazását.48 A lényeg az, hogy a megállapodás rendelkezéseinek kikénysze-
rítése végett az államoknak meg kell tenniük minden intézkedést a tiltott kereskedelmi te-
vékenységek visszaszorítása érdekében. 

A CITES-előírások minden – a függelékekben szereplő fajokkal kapcsolatos – kereske-
delemre vonatkoznak, függetlenül attól, hogy minden érintett vagy csak egyik állam részes 
az egyezményben. A szerződés X. cikke kimondja, hogy az egyezményben részes államok 
elfogadhatják az importtal és exporttal kapcsolatban a nem részes államok hatóságai által 
kiállított dokumentumokat, feltéve, hogy e tanúsítványok alapvetően megegyeznek a 
CITES által előírt követelményekkel. A CITES vonatkozásában érdemes még megvizsgál-
ni, hogy melyek azok az intézmények, melyeket maga az egyezmény állított fel, hozott lét-
re. Ezek a következők: A Részes Államok Konferenciája, a Titkárság és végül, de nem 
utolsósorban az ún. Állandó Bizottság. 

A Részes Államok Konferenciája49 kétévente ülésezik, abból a célból, hogy megvizsgál-
ja a védett fajok megőrzésével, helyreállításával összefüggő folyamatokat, eredményeket. 
Ezen összejöveteleken egyébként az ENSZ-megfigyelőknek, az egyezményben nem részes 
feleknek, egyes specializált ügynökségeknek és a nem-kormányközi szerveknek is lehető-
ségük van megjelenni.50 A Konferencia működését illetően kiemelendő, hogy a részes ál-
lamoktól, továbbá a Titkárságtól érkező jelentések megvizsgálására jogosult, illetve legfon-
tosabb feladata, hogy a megállapodás alkalmazását a változó körülményekhez igazítsa, s 
ezzel biztosítsa annak hatékony működését. Különösen fontos ez az evolutív jogértelmezés 
az I. és II. függelékben szereplő fajok viszonylatában: a Konferencia jogosult egyes fajokat 
áthelyezni egyik függelékből a másikba, attól függően, hogy a változó körülményeknek 
megfelelően mennyire tekinthetők veszélyeztetettnek. Ehhez a jelenlévő részes államok 
képviselőinek kétharmados szavazattöbbségére van szükség. A módosítások az ülést követő 
90 nap elteltével lépnek hatályba minden részes állam vonatkozásában, ide nem értve azon 
államokat, amelyek fenntartással éltek – ezt a módosításról történő értesítést követő 90 na-
pon belül tehetik meg. Másodsorban megemlíthető az ún. Állandó Bizottság (Standing 
Committee), melynek felállítására 1979-ben került sor, és a konferencia-ülések közötti idő-
szakban fejti ki tevékenységét. Ezen intézmény nagyban hozzájárult a kötelezettségek nem-
teljesítése esetén alkalmazható kollektív szankciók, megtehető lépések továbbfejlesztésé-
hez. Mindezt a – már korábban is említett – XIV. cikkre alapozza, amely lehetővé teszi az 
államok számára a CITES előírásainál szigorúbb szabályok alkalmazását is. Számos eset-
ben a Bizottság azzal az ajánlással élt, hogy minden fél – még ha csak ideiglenesen is, de – 
kollektíven alkalmazza e cikket olyan államokkal szemben, amelyek tartósan nem megfele-
lően teljesítik az egyezményből eredő kötelezettségeket.51 A testület ebbe a kategóriába 
egyébként a szerződésben nem részes államokat is beleértette.52 Az államok által tett egyol-

                                                           
47 CITES, VIII. cikk. 
48 CITES, XIV. cikk. 
49 CITES, XI. cikk. 
50 Bővebben lásd Christine FUCHS: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora (CITES) – Conservation Efforts Undermine the Legality Principle. German Law 
Journal, 2009, 11, 1580–81. 
51 Például az Egyesült Arab Emirátusok, Thaiföld vagy Olaszország kapcsán is született ilyen intéz-
kedés. 
52 Ilyen nem részes államok voltak például El Salvador és Egyenlítői-Guinea. 
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dalú lépések ugyancsak előfordultak már a CITES rendelkezéseinek kikényszerítése érde-
kében.53 Végül, de nem utolsósorban pedig a Titkárságot említem meg, amelynek székhelye 
Genfben található, és igencsak széles hatáskörrel bír. Az ilyen szervek szokásosnak mond-
ható feladatain túlmenően tudományos és technikai feladatokat is elvégez, elemzi a részes 
államok által benyújtott jelentéseket, és további információkat kérhet a CITES rendelkezé-
seinek sikeres végrehajtása érdekében. Bizonyos időszakonként kiadványokban értékeli és 
az államok részére eljuttatja az egyezmény függelékeiben található lajstromot, és ajánláso-
kat tesz a megállapodás céljainak és rendelkezéseinek végrehajtása érdekében. A Titkárság 
ezen túlmenően fontos szerepet tölt be a konvenció rendelkezései végrehajtásának ellenőr-
zése kapcsán is. Minden részes állam köteles feljegyzéseket készíteni az egyezmény függe-
lékeiben szereplő fajok kereskedelméről, továbbá kötelesek periodikus jelentéseket készíte-
ni a rendelkezések kikényszerítéséről. Ha a Titkárság a kapott információk tükrében úgy 
ítéli meg, hogy az I. vagy II. függelékben lajstromozott fajok kereskedelme veszélyezteti 
azok fennmaradását, vagy ha nem hatékonyan történik az egyezmény rendelkezéseinek 
implementálása, végrehajtása, a Titkárság azonnal értesíti a szóban forgó államok – koráb-
ban már szintén említett – kezelő szerveit. Másfelől az államok kötelezettségei közé tarto-
zik a Titkárság értesítése, megfelelő és releváns információkkal történő ellátása, valamint 
ahol az helyénvaló, helyreállító intézkedések megtétele. A szóban forgó testület pedig vizs-
gálatot is elrendelhet, az ennek kapcsán szolgáltatott információkat pedig a következő kon-
ferencián elemzik, a Részes Államok Konferenciája pedig javaslatokkal élhet e vonatko-
zásban.54 A közelmúltbéli eseményeket böngészve kiemelendő, hogy 2013 márciusában a 
vadon élő állatokat tizedelő illegális kereskedelem keményebb és hatékonyabb visszaszorí-
tását sürgette az ENSZ Környezetvédelmi Programjának (UNEP) vezetője, olyan több mil-
liárd dolláros haszonnal járó bűnágazatnak minősítve azt, amely a földgolyó néhány jelleg-
zetes állatfajának kihalásával fenyeget. Achim Steiner – akinek elmondása szerint egyes 
afrikai országokban az elefántállomány 11-12 százalékát mészárolják le évente pusztán az 
agyaruk miatt – a CITES bangkoki tanácskozásának megnyitóján szólalt fel, külön kiemel-
ve az elefántagyarakkal és a rinocérosztülkökkel folytatott, elsősorban az ázsiai piaci keres-
let miatt virágzó illegális kereskedelmet, amelynek hatására az utóbbi években ismét rend-
kívül elburjánzott az állatokra irányuló orvvadászat az afrikai országokban. A vadállatok 
vagy testrészeik értékesítésére irányuló üzleti tevékenységet a kábítószer- és fegyverkeres-
kedelemhez hasonlította, hiszen – mint mondta – ma már az előbbit is kiterjedt, határokon 
átívelő, a legkorszerűbb eszközöket is bevető bűnözői szindikátusok szervezik és irányítják. 
Példaként megemlítette, hogy többször is elfordult, hogy az orrvadászok a hatóságok szá-
mítógépes rendszerének feltörése révén szereztek kilövési engedélyeket maguknak. A nö-
vényeket illetően Steiner közölte: a trópusokon kivágott, majd eladott fa kilencven százalé-
ka ugyancsak illegális tevékenységből származik, és értéke évente meghaladja a harminc-
milliárd dollárt.55 

 
4. Összegzés 
 
Röviden összefoglalva a 2. fejezetben kifejtett egyezmények, megállapodások tekintetében 
igaz, hogy röviden bár, de meghatározott cikkekben, bekezdésekben tartalmaznak kereske-

                                                           
53 Bővebben lásd KISS–SHELTON: International Environmental Law, 342–343. 
54 CITES, XII–XIII. cikk. 
55 A HVG cikke: http://hvg.hu/vilag/20130303_vadon_elo_allatok_illegalis_kereskedelem (2013. 05. 
25.) 
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delmi jogi vonatkozású rendelkezéseket. Az is igaz, hogy keretegyezményszerűen foglalnak 
magukba ilyen regulákat, de – összehasonlítva a CITES előírásaival – azt tapasztalhatjuk, 
hogy egyes fogalmakat (pl. veszélyeztetett faj) sokkal pontosabban, precízebben szabályoz-
nak e konvenciók.56 És mivel e megállapodások alapvetően nem kereskedelmi kérdések 
rendezése végett születtek meg, mindenképpen pozitívumként lehet kiemelni az előbb leír-
takat. A CITES vonatkozásába pedig összességében nézve kijelenthető, hogy az egyezmény 
– ha nem is tökéletesen, de – elfogadható módon funkcionál, habár természetesen vannak 
hiányosságai.57 Egyik ilyen, hogy viszonylag kevés azon államok száma, amelyek teljes 
mértékben megteremtették az egyezmény, továbbá a konferenciák eredményeként megalko-
tott ajánlások és határozatok végrehajtásához szükséges jogi és intézményi keretet. Termé-
szetesen, mint ahogy adott esetben az emberi jogok területén, úgy itt is – sőt, e téren még 
inkább – igaz, hogy az államok olykor „elfelejtkeznek” a jelentéstevési kötelezettségükről, 
és ennek nincsenek meg a megfelelő szankciói. Ugyanakkor az is elmondható, hogy sok 
állam visszavonta a korábban tett fenntartásait a CITES egyes regulái vonatkozásában, va-
lamint pozitívumként értékelhető az is, hogy – ahogyan már korábban is volt róla szó – a 
Részes Államok Konferenciája szűkítette a kereskedelmi mentességek körét, valamint a 
rövid távú speciális igények kielégítése végett rugalmasabbá is sikerült tenni az egyezmény 
gyakorlati alkalmazását. Tény, hogy az export-kvóták elosztása révén az erre rászoruló, a 
vadvilág egyedeinek kereskedelméből gazdálkodó országok számára szélesebb körű 
együttműködést sikerült biztosítani a CITES normáitól való eltérések, engedmények bizto-
sításával. Azonban kérdéses számomra az, hogy ez helyes döntés-e. Sajnos az orvvadászat-
nak ez adott esetben még nagyobb teret nyithat; persze az engedélyezési rendszert elvileg 
nehéz kijátszani, de mégis vannak, akiknek ez sikerül. Továbbá felmerül az egyezmény 
hatékonyságának kérdése olyan különleges esetekben, mint amilyen az afrikai elefántoké 
is;58 azonban itt kell emlékeztetni arra, hogy a CITES nem egy átfogó természetvédelemről 
alkotott egyezmény, hanem a biológiai sokféleség megőrzését célzó összetevők közül csak 
egy elemre, a kereskedelmi kérdésekre koncentrál.59 

                                                           
56 A nemzetközi környezetjogi szerződésekre általánosságban is igaz, hogy ezek gyakran keretszerző-
dések, amelyekben a részes államok gyakran csak az alapelveket és célokat tisztázzák, és a részlet-
szabályok megfogalmazása kiegészítő jegyzőkönyvekben történik meg. RAISZ Anikó: A környezetvé-
delem helye a nemzetközi jog rendszerében – avagy nemzetközi környezetjog bírói szemmel. Miskol-
ci Jogi Szemle 2011/1, 92. 
57 Érdemes lenne annak feltérképezése is, hogy a részes államok milyen intézkedéseket hoztak a 
CITES rendelkezéseinek végrehajtása érdekében, azonban ez – a terjedelmét illetően – külön tanul-
mány önálló témája is lehetne, így erre jelen keretek között nem kerül sor. 
58 Az egyes fajok kereskedelmének tilalmával összefüggésben alternatív megoldások is születtek a 
múlt század végén. Például a jelentős elefánt populációval rendelkező országok megkísérelték vég-
hezvinni az elefántok „töröltetését” a CITES-listákról; 1991-ben öt déli állam (Botswana, Malawi, 
Namíbia, Zambia, Zimbabwe) megalkotta az elefántcsont-marketing dél-afrikai központjának létreho-
zásáról szóló megállapodást (1991. június 20., Lilongwe, Malawi). Ezzel összefüggésben bővebben 
lásd például: Holly DUBLIN–Tom MILLIKEN –Richard BARNES: Four Years After the CITES Ban: 
Illegal Killing of Elephants, Ivory Trade and Stockpiles. a Természetvédelmi Világszövetség Faj-
fennmaradási Bizottságának jelentése, 1995; Andrew HEIMERT: How the Elephant Lost His Tusks, 
The Yale Law Journal: Symposium on World Organization, 1995, 104, 6, 1473–1506. 
59 KISS–SHELTON: International Environmental Law, 343–344. 


