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Tájékoztatás idegenhonos inváziós fajok egyedeinek bejelentési
kötelezettségéről 

Az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és

kezeléséről szóló Európai Parlament és a Tanács 1143/2014/EU rendelet (a továbbiakban: EU rendelet)

Magyarországon 2015. január 2-án lépett hatályba.

Az EU rendelet 31. cikk (1) bekezdése alapján az uniós jegyzékben szereplő idegenhonos inváziós

fajokhoz  tartozó,  kedvtelésből  tartott  állatokat  nem  kereskedelmi  céllal  tartó  tulajdonosok

számára  engedélyezni  kell,  hogy  ezeket  az  állatokat  természetes  életük  végéig  megtarthassák,

amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

a) az állatokat már az uniós jegyzékbe való felvételüket megelőzően is tartották;

b) az állatokat zárt módon tartják, és meghoznak minden megfelelő intézkedést annak érdekében,

hogy azok ne szaporodhassanak és ne szabadulhassanak ki.

Az  EU  rendelet  hazai  részletszabályait  többek  között  az  idegenhonos  inváziós  fajok

betelepítésének  vagy  behurcolásának  és  terjedésének  megelőzéséről  és  kezeléséről  szóló

408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) állapítja meg.

A  Korm.  rendelet  11/A.  §  (1)  bekezdése  alapján  az  EU  rendelet  31.  cikk  (1)  bekezdése  szerinti

tulajdonosok az általuk tartott  idegenhonos inváziós fajok jegyzékén szereplő kedvtelésből tartott

állatokat kötelesek bejelenteni. (Lásd. 1. melléklet)

A bejelentés tartalmazza a tulajdonos nevét, az egyedek faját, darabszámát, nemét (amennyiben

ismert), életkorát, a tulajdonba kerülés időpontját, valamint tartási körülményeinek leírását.

A (2) bekezdés alapján a területi természetvédelmi hatóság a bejelentett példányokról és a velük

összefüggésben közölt adatokról nem közhiteles hatósági nyilvántartást vezet.

A (3) bekezdés alapján  a területi  természetvédelmi hatóság a bejelentéssel érintett faj jogszerű

tartásának feltételeiről a bejelentőt tájékoztatja.

A (4) bekezdés szerint a bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt a természetvédelmi hatóság a

10. § a) pontja alapján inváziós bírságot szab ki.

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet és az

állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény értelmében az ország őshonos

növény-,  illetve  állatvilágára  ökológiai  szempontból  veszélyes  állatok  kedvtelésből  való  tartása,

szaporítása és forgalomba hozatala Magyarországon 2010. július 1. óta tilos.

Az alábbi fajok az EU rendelet és Korm. rendelet szerinti feltételekkel sem tarthatók.

o Amurgéb (Perccottus glenii)

o Amerikai ökörbéka (Rana catesbeiana)

o Vörösfülű  ékszerteknős (Trachemys scripta  elegans) -  a  15 cm-nél  kisebb  páncélhosszúságú

példányok

o Halcsontfarkú réce (Oxyura jamaicensis)

o Mosómedve (Procyon lotor)

o Nyestkutya (Nyctereutes procyonoides)

o Nutria (Myocastor coypus)

o Szürke mókus (Sciurus carolinensis)
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o Amerikai rókamókus (Sciurus niger)

o Csinos tarkamókus (Callosciurus erythraeus)

A bejelentés benyújtásának módja:

A  bejelentéseket  a  természetvédelmi  hatáskörben  eljáró  Nógrád Megyei  Kormányhivatal

Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Hulladékgazdálkodási  Főosztály  Környezetvédelmi  és

Természetvédelmi Osztály felé kell megtenni, személyesen, postai úton vagy elektronikusan.

(Cím:  3100  Salgótarján,  Múzeum  tér  1.; E-mail:  zoldhatosag@nograd.gov.hu;  KRID  azonosító:

446270378)

A bejelentéssel érintett fajok listája

1. melléklet

Magyar név Tudományos név

kínai gyapjasollósrák Eriocheir sinensis

cifrarák Orconectes limosus

északi cifrarák Orconectes virilis

jelzőrák Pacifastacus leniusculus

kaliforniai vörösrák Procambarus clarkii

virginiai márványrák Procambarus falax forma virginalis

ázsiai lódarázs Vespa velutina nigrithorax

naphal Lepomis gibbosus

csíkos tengeriharcsa Plotosus lineatus

kínai razbóra Pseudorasbora parva

ékszerteknős Trachemys scripta

nílusi lúd Alopochen aegyptiacus

indiai varjú Corvus splendens

szent íbisz Threskiornis aethiopicus

pásztormejnó Acridotheres tristis

jávai mongúz Herpestes javanicus

kínai muntyákszarvas Muntiacus reevesii

vörösorrú koáti (ormányosmedve) Nasua nasua

pézsmapocok Ondatra zibethicus

szibériai csíkosmókus (burunduk) Tamias sibiricus

Az  idegenhonos  inváziós  fajokkal  kapcsolatban  a  https://termeszetvedelem.hu/  és  a
http://www.invaziosfajok.hu/hu weboldalak lehetőséget nyújtanak a további tájékozódásra.
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Adatkezelési tájékoztató

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen

adatok  szabad  áramlásáról,  valamint  a  95/46/EK  irányelv  hatályon  kívül  helyezéséről  szóló,  

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE, valamint  

az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.  törvény

értelmében a Természetvédelmi Hatóság által az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi

CL. törvény 27. §-a, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 3. § (2) bekezdése, a környezet

védelmének általános szabályairól szóló  1995. évi LIII. törvény 64/A. § alapján közhatalmi jogosítvány

gyakorlásának  keretében  végzett  feladat  végrehajtásához  szükséges  mértékben  kezelt  személyes  –

természetes személyazonosító – adatok tekintetében az érintett jogosult kérelmezni az adatkezelőtől a

rá  vonatkozó  személyes  adatokhoz  való  hozzáférést,  azok  helyesbítését,  törlését  vagy  kezelésének

korlátozását,  és  tiltakozhat  a  személyes  adatok  kezelése  ellen,  valamint  megilleti  az  érintett

adathordozhatósághoz  való  joga;  hozzájárulás  esetén  a  hozzájárulás  visszavonásához  való  jog,

valamint felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga. 

A  Természetvédelmi  Hatóság  eljárásában  a  természetes  személyek  ügyfél-azonosítójához  tartozó

személyes adatok a természetes személy ügyféli minőségének megszűnését követő 5 év elteltével kell

törölni.  A  személyes  adatok  kezelésével  kapcsolatban  felmerült  sérelem  esetén  a  Nógrád Megyei

Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály (3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9.)

jár el.  A felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest,

Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.).


