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A Debreceni Malompark Üzletközponttal közösen megrendezésre került a kaktuszok és egyéb 

pozsgás növények tavaszi kiállítása és vására, amely a közönség körében a tavalyihoz hasonló 

sikert hozott. A kiállítók törekvése volt, hogy minél több virágzó növényben lehessen 

gyönyörködni. Dolgukat megnehezítette a hűvösebb és csapadékosabb időjárás, de az időzítés 

végül is jól sikerült. A kiállítás hírére iskolások is érkeztek szervezett látogatás keretében. A 

kiállítás azzal a közös elhatározással zárult, hogy jövőre újra találkozunk és kiállítunk!  
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1-5 képet készítette a Malompark Üzletközpont. 
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6-9 kép Nagy József 
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10-13. kép Ficzere Miklós 

A 13. képen Szászi Róbert tart előadást „A kaktuszok, a növényvilág túlélői” címmel. 

 

 

 
                            14.                                                                                    15. 

 

 
                           16.                                                                                       17. 

14-17. kép Balogh Zsolt 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

A Malomparki Kaktuszvirágzás kiállításon az Újfehértói Református 

Iskola és Óvoda gyerkőcei is szép számmal megjelentek, és nagy 

tetszéssel nézegették a minden színben pompázó kaktusz csodákat. Nem 

maradt el a közös fényképezkedés sem, melyet a nagy-nagy Maci tett 

felejthetetlen emlékké. Reméljük, jövőre ismét találkozunk a kiállításon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Szépséged megigéz és lebilincsel! – Gondolhatja ez a kisfiú. 
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A képeket a Debreceni Malompark Üzletközpont készítette. 

 

 

 

 

 

 

 

Olvassa Ön is a Debreceni Pozsgástárt! 
2014-ben is csak 4.000,-Ft! 

 
Érdeklik a pozsgásnövények és a kaktuszok? A világ élvonalába tartozó írásokat akar olvasni újonnan 

felfedezett növényekről? Ismerni akarja élőhelyüket? Szeretné beszerezni e növényeket? Színvonalas, teljesen 

színes és pontosan megjelenő folyóiratot szeretne? 

Nincs rejtett költség!! A 4.000,- Ft-on kívül semmilyen más költséget nem kell fizetnie!! 

Debreceni Pozsgástár! Megjelenik évente négy alkalommal, újságonként 60 teljesen színes, évente összesen 240 

oldalon, kiváló színes képekkel. A postai költség bérmentesítve az Ön által megadott címig! Ön jogosult 

mindazon kedvezményre, amely megilleti a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület tagjait. 

Ne feledje! Nincs külön tagsági díj, amely növelné az újság megvásárlásának költségeit. Az előfizetés történhet 

belföldi rózsaszínű postai utalványon és banki átutalással a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú 

Egyesület számlaszámára:60600084-14000072, Hajdú Takarékszövetkezet. 

Újságunkat régebbi előfizetőinknek is csak akkor tudjuk postázni, ha az éves előfizetési díjat befizették!  

 

Érdeklődés, információ: Szászi Róbert e-mail: nogo@freemail.hu, tel: 30/425-6067 

Tóth Norbert, tel.: 70-366-0492; e-mail: cactusdraco@gmail.com 
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Írta: Nagy Sándor, Jászberény 

 

Mielőtt magam részéről a névtábla ügyet lezárnám, engedjetek meg néhány gondolatot 

tapasztalataimról – elsősorban a fiatalabb korosztálynak, okulásul. 

A címbeni felsorolás első tagja nélkül nincs miről beszélni, nincs névtábla ügy sem! Fiatal 

koromban a mintát az Édesapám adta. A bélyegeinek rendezése, a csere és annak minden 

velejárója, a történelmi, földrajzi valamint az állat-és növényvilágról szerezhető ismeretek 

szerzésének e különös formája, majd a később tapasztalt szerény anyagi hozadéka érdekelt és 

ösztönzőleg hatott rám. Gyűjtöttem gyufásdoboz címkét, majd bélyeget. Amikor mindezt a 

kisfiamnak ajándékoztam, az azt köszönettel elfogadta, de nem lett belőle gyűjtő. Nem érezte a 

motivációt, a gyűjtés ízét, hiányzott belőle a gyűjtői szenvedély, melyet ezzel a gesztussal talán ki 

is öltem belőle? Aki ennek a szenvedélynek érezte az ízét, az tudja, miről van szó. Azt, hogy mi a 

gyűjtés tárgya sokféle körülmény határozhatja meg, de részben mindig tükrözi a gyűjtő 

személyiségét. Van tehát aki „beleszületik”, van, aki „megharcol” érte. Mind addig, amíg valaki 

korlátok között tudja tartani, addig „csak” hobbi marad, pozitív hatása lehet, mert fejleszt olyan 

tulajdonságokat, mint az állhatatosság, a szerénység, a rendszeretet, a türelem, és karban tartja az 

emlékezetet. Szerencsés eset az, ha valakinek egybe esik a hobbija a megélhetési forrásával. Van 

sajnos olyan is, hogy olyan fokon akarják gyűjteményüket tökéletesre fejleszteni, hogy már a 

rögeszméjükké válik. Ezzel együtt úgy gondolom, a gyűjtés nem elhatározás kérdése, előbb-utóbb 

azt veszi észre az ember, hogy azzá vált. Nálam ez több próbálkozás, újrakezdés után, felnőtt 

korban vált tudatossá. A munkám mellett, ez lett a fő tevékenységemmé. A legtöbb időm és 

energiám erre ment rá, természetesen a szükséges korlátokon belül. A gyűjtés ezen szakaszában 

szinte mindenki, - így én is - több pénzt és időt fordít a gyűjteményre, mint amit megengedhetne. 

Eljön egy pont, amikor nincs helye semminek, a fejlesztéshez pedig, nincs elég terület vagy pénz. 

Nincs más út, következik a leépítés, szakosodás, és kezdődik minden elölről. Ezért is beszélhetünk 

szenvedélyről, hiszen a vágy (szerzés, gyarapítás, birtoklás) csillapíthatatlan. Az ember, a nagyon 

sok jó tulajdonsága mellett, ezekre kevésbé lehet büszke! Ha ez a probléma felmerül, ezt családon 

belül is illik, időben tisztázni. 

Mi a gyűjtemény? 
Alapvetően nincs nézeteltérés részemről a Mánfai Gyula honlapján (www.gymnocalycium.hu) 

megjelent „Intelmei”-ben leírtakkal, továbbá azzal sem, amely a Névtáblázás c. írásában szerepel. 

Szerintem is, a gyűjtemény nem más, mint tárgyak, esetünkben növények egységesen rendezett 

sokasága. Fontosnak tartom, hogy a bent lévők azonos vagy hasonló kategóriából (nemzetség, faj) 

legyenek. Hasonlóan fontos az is, hogy a növényekkel rendszeresen foglalkozzanak, gondozzák 

őket. A gyűjtemény tárolásának, bemutatásának is szakszerűnek kell lennie. A növények 

megjelenése, becsessége a gondos kezelésben, védelemben is tükröződjön. Különlegességüket 

kiemelve, az élőhelyük és környezetük jelzésszerű megjelenítése, legalább számomra, indokolt. A 

féltés és becsesség sem lehet szimbolikus, hiszen a gyűjtemény időt igényel, amely nagy, ma talán 

egyre növekedő érték. Élő gyűjteménynek tartom azt, amely változik, de főleg gyarapodik, és 

amelyet mások is megnéznek, kézbe vesznek, fényképezik, rendezgetik, esetleg cserélik, 

továbbiakban az érdeklődők körében beszédtéma. Ha a gyűjteményből kivonul az érdeklődés és az 

idő, vagy nevezzük pénznek, munkának, akkor elveszíti élő jellegét. A feltett kérdésre 

változatlanul azt tudom javasolni: mindenki azt ír, vagy nem ír a saját táblájára, amit akar. Az a 

lényeg, hogy a tulajdonos a lehető legtöbb információval rendelkezzen az adott növényről. 

Megerősítem továbbá azt is, hogy aki cserél, vagy elad, az a saját anyagi, erkölcsi felelősségére, 

szakmai tekintélyének kockáztatásával teszi. Nem megyek bele viszont azokba a kérdésekbe, mint 

az egyszerű, a szakszerű vagy a szakgyűjtemény. Nincs rálátásom, nem értek hozzá, megítélésük 

nem az én feladatom. Véleményem viszont van. Lehet azzal vádolni, hogy nem sok gyűjteményt  

 

 

 

 



 

 

 

 

láttam, de az biztos, hogy a fenti szempontok alapján nem sok gyűjtő dicsekedhet úgymond 

„komoly” szakgyűjteménnyel Magyarországon. 

A végére érve, nem beszéltem a legfontosabbról. Abban a sok növényt tartalmazó egységben rend 

van, névtáblával vagy nélküle, mert rendnek kell lennie. Ebben a kérdésben nem lehet vita!  A 

magamfajta „kaktuszos” számára a növényismeret kell, amely megszerezhető: gyűjtemények, 

kiállítások látogatásával, szakkönyvek és adatbázisok tanulmányozásával. Ehhez óriási segítséget 

ad, a ma már szinte mindenki számára hozzáférhető számítástechnika. Na meg még egy pontos 

fajmeghatározás kellene! Nincs szükség fontoskodó, tudományos szintű taxonómiára. Mi, csak a 

szépségükért, különlegességükért és magáért a kertészkedés öröméért tartjuk a növényeinket, 

igyekezve a fajok élőhelyen kívüli megőrzését, ennyi a feladatunk. Ennek során elkövethetünk 

hibákat, lehetnek veszteségeink, de igyekszünk arra, hogy tudatosan ne okozzunk senkinek 

erkölcsi, szakmai vagy anyagi kárt. Főleg nem akkorát, melyet az ember eddig okozott a 

természetnek a biológiai sokféleség gyengítése terén. 

 

Nagy Sándor, Jászberény 

 

 
 

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Magtára 

Kéri és várja, hogy Tisztelt Olvasóink magadományaikkal a korábbi évekhez hasonlóan 

szíveskedjenek elősegíteni a 2013/14. évi magakciónk sikerét. A magvak lehetnek kaktuszok, 

egyéb pozsgás növények (sedumok, kutyatejfélék=Euphorbia, stb.), sziklakerti, alpesi, egyéb 

lágyszárú növények magvai. Az adományozott magvak eladási listáját honlapunkon 

közzétesszük, amelyből bárki tetszése szerint rendelhet. Az értékesítésből származó bevételt 

teljes egészében a Debreceni Pozsgástár előállítási költségeinek fedezetére fordítjuk. Bővebb 

információ honlapunk linkjére kattintva: 

http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/mkpt/az-mkpt-magtara 

A magvakat a következő címre küldjék: 

Nagyházi Tünde, 4556 Magy, József Attila út 49. Tel: 06-70/323-0308 

E-mail: n.tunde73@gmail.com 

Adományaikat előre is köszönjük, és külön köszönetünk, ha a magvakat megtisztított, 

felhasználásra kész állapotban küldik meg a fenti címre. 

 

 

 

 

 

Társaságunk titkára, Szászi Róbert kérése a Debreceni Pozsgástár olvasóihoz 
 

 

Kérem a Debreceni Pozsgástár olvasóit, hogy aki a negyedévek végén nem kapja meg a Debreceni 

Pozsgástárt, ezt feltétlenül jelezze az alábbi elérhetőségek valamelyikén: 

nogo@freemail.hu vagy nogorobert@gmail.com 

Jelzésük azért fontos, mert a Debreceni Pozsgástár postázása az egyik feladatom, és szeretnék 

napra kész nyilvántartással rendelkezni, illetve senkinek nem szeretnék kellemetlenséget okozni a 

postázás esetleges elmaradásával. Sajnos, minden negyedévben előfordul egy-két 

kézbesítetlenség, néha több is, amelyet csak akkor tudok gyorsan megoldani, amennyiben e 

tényről értesítenek. Segítségüket előre is köszönöm! 

Szászi Róbert 
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Pozsgás-munkanaptár, avagy: aktuális teendők június 
hónapra 

 

 

E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat, 

amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik. 

 

 

1. Májusban már minden bizonnyal gyarapítottuk gyűjteményünket vásárolt növényekkel. 

Figyelmesen vizsgáljuk meg, nem fertőzöttek-e valamilyen kórokozóval, állati kártevővel. 

Óvatosan emeljük ki cserepükből is, mert csak így vehetjük észre a gyökértetveket. Ha bármilyen 

tünettel találkozunk, és nem tudjuk meghatározni mibenlétét, akkor az egyszerűség kedvéért széles 

hatásspektrumú és felszívódó (szisztemikus) gombaölő és rovarirtó szerrel egyaránt 

permetezzünk. A melegebb időjárás kedvez az állati kártevők szaporodásának és tevékenységük is 

felerősödik, ezért különösen figyeljünk az atkák, csigák és levéltetvek jelenlétére. 

 

2. Növényeinket bátran öntözhetjük, akár hetente kétszer is, de mindig akkor, ha már talajuk 

kiszáradt. Hűvösebb, borult időben egy-egy öntözés kihagyható. Tápoldatot is használjunk a 

gyártó cég által javasolt töménységben és gyakorisággal. Különösen javasoljuk a Vitaflóra 

kaktuszokhoz kifejlesztett tápoldatának alkalmazását. 

 

3. Időszakunk továbbra is alkalmas az oltások elvégzésére. Ha magoncaink is vannak, úgy ezeket 
árnyékoljuk az erős napsugárzás elleni védekezésül. 

 

4. Az éjszakai és nappali hőmérséklet különbsége kedvez növényeink fejlődésének, ha nyílt 

helyen tartjuk őket. Zárt térben azonban figyeljünk a sokkal erősebb felmelegedés lehetőségére, és 

feltétlenül szellőztessünk. Ez időjárástól függően folyamatos lehet, hiszen a friss levegőt igénylik 

kaktuszaink, de más pozsgásaink is. 

 

5. Ismerjük fel a legveszélyesebb gomba okozta megbetegedéseket az alábbi képek alapján. 

 

      
     phoma torrens vírus fert.                     botrytis cinerea fert.                   fusarium fertőzés 

 

Ficzere Miklós 

A képek megjelentek a Debreceni Pozsgástár 2007. 2. számában, Kovács Mónika: Kaktuszok és 

más pozsgásnövények leggyakrabban előforduló gombás betegségei és az ellenük való védekezés 

című cikkében. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Az előző, gyűjtőszámmal foglalkozó írásokban többször is említésre került a 

CITES, amely a magyar jogban a 2003. évi XXXII. törvény és kiegészítése a 

2008. évi LIII. törvény 2. §-a. A következő két írás gyakorlati oldalról közelít, 

mely ismeretekre számos kaktuszgyűjtőnek lehet szüksége. Az első cikk a 

Díszmadár Magazinban jelent meg, amely az állatok kereskedelmének 

szabályozását taglalja, de az állat szóval illethető fogalmak helyébe nyugodtan 

behelyettesíthetjük gondolatban bármelyik CITES korlátozás alá eső növény 

nevét. A másik cikk Mexikóból kaktuszmagot címmel jelent meg a Kertészet és 

Szőlészet 2013. évi 22. számában. Roppant érdekes és tanulságos. Mindkét 

cikket kivonatosan közöljük. Az is kiderül, mennyi más jogszabály kapcsolódik 

a CITES végrehajtási gyakorlatához. 
 

 

 

 
 

 

A díszmadarak kereskedelmének szabályozásával kapcsolatos hivatali útvesztőben való eligazodás 

komoly kihívást jelenthet a tenyésztőknek és állattartóknak. E cikk ahhoz szeretne hozzájárulni, a 

hatályos EU-s szabályozás kereskedelemre vonatkozó elemeinek rövid áttekintésével, hogy 

mindenki otthonosabban mozogjon ebben a témában. 

Noha e cikk egy díszállat-kiállításon való részvétel példáján mutatja be a teendőket, tartsuk 

észben, hogy az előírások éppúgy vonatkoznak egyéb, nem börzén történő, kereskedelmi 

tevékenységre is. 

 

A kivitel és behozatal, illetve a kereskedelmi tevékenység feltételei nagymértékben függnek attól, 

hogy ez az Európai Unión kívülre, ún. harmadik országba irányul, vagy a Közösség területén 

belül, valamely tagállamban - beleértve Magyarországot is – történik. Míg a harmadik országokkal 

folytatott kereskedelemre, exportra, re-exportra és importra, vonatkozó szabályok lényegében 

megegyeznek a Magyarországon 2002. december 28. óta érvényes szabályozással, addig hazánk 

szempontjából teljesen újak az egyedek Közösségen belüli mozgására és a tagállamok közötti 

kereskedelemre vonatkozó szabályok. Az Unió alapelvként rögzíti a tőke és a munkaerő mellett az 

áruk és szolgáltatások szabad áramlását. Ebből következően a Közösségen belüli kereskedelemre 

vonatkozó szabályok lényegesen enyhébbek a harmadik államokkal folytatott kereskedelem 

szabályozásánál. Az EU-n belül az import és export fogalma gyakorlatilag értelmetlenné válik, 

ezért a tagállamok közötti díszállat-kereskedelemhez az uniós rendeletek nem követelik meg az 

export, re-export és import engedélyek meglétét, hanem más dokumentumokhoz kötik az egyedek 

adás-vételét, cseréjét. 

 

Szabályok az EU-n belül… 

Az EU rendeletei a kereskedelemi tevékenységet szabályozzák. E fogalomba beletartozik nemcsak 

a tényleges megvétel, megszerzés és eladás, hanem a vételi ajánlat tétel, kereskedelmi célú 

bemutatás, eladási ajánlat tétel, kereskedelmi célú tartás, és az eladásra való szállítás is. Ez 

egyrészről azt jelenti, hogyha valaki a madarait egy börzére elszállítja, és azokat bemutatja, 

ugyanazok a szabályok érvényesek rá, mint az eladásra - tekintet nélkül arra, hogy valóban eladja-

e vagy sem. Másrészről azt jelenti, hogy a szabályozás magára a (kereskedelmi) tevékenységre 

vonatkozik, így - EU-n belüli tevékenységet nézve- tulajdonképpen ugyanazok a rendelkezések 

érvényesek arra az esetre, ha valaki Magyarországon a szomszéd utcában lakónak adja el madarát, 

mintha egy Németországban élő embernek. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Az EU rendeletein kívül továbbra is érvényben van Magyarországon a Washingtoni Egyezmény 

végrehajtását szabályozó 271/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet, amely többek között a bejelentési, 

egyedi azonosítási kötelezettségekről rendelkezik, valamint tartalmazza a bejelentési kötelezettség 

alól kivont fajok listáját is. A benne foglalt kötelezettségek ugyanúgy vonatkoznak külföldi 

állampolgárra is  - amennyiben Magyarországon van a tartás helye. 

Mindenekelőtt azt kell megvizsgálnunk, hogy a szállítani kívánt állatfajok a 1332/2005/EK 

Tanácsi rendelet melyik mellékletében szerepelnek, mert alapvetően ettől függ, hogy a 

kereskedelmi tevékenységhez milyen dokumentumokra lesz szükségünk.  

Az A mellékletben felsorolt fajok fogságban szaporított példányainak az EU területén (például a 

nyitrai állatvásáron, vagy a monori börzén) való kiállítása ún. EU-s bizonylattal lehetséges. Az 

EU-s bizonylatot annak a tagállamnak az igazgatási hatósága állítja ki, ahol az egyedet 

szaporították, vagy ahol először került kereskedelembe. Tehát, ha egy magyar tenyésztő „A. 

mellékletes” madarát, a példánál maradva, a nyitrai vagy a monori börzén kívánja kiállítani, a 

magyar CITES Igazgatási Hatóságtól kérelmeznie kell a származást igazoló EU-s bizonylatot, 

mert csak ezzel együtt állíthatja ki vagy adhatja el madarát. Hasonlóképpen a szlovák tenyésztő a 

szlovák igazgatási hatóság által kiállított bizonylattal árulhatja állatait. Mivel - ez esetben – a 

bizonylat a madár származását igazolja, ezért az új tulajdonosnak nem szükséges hazatérte után új 

bizonylatot beszereznie. Bizonylat csak egyedileg jelölt példányhoz állítható ki. Madaraknál ez 

egyedileg számozott, varratmentesen zárt lábgyűrű kell, hogy legyen. Más jelölési módszer, 

úgymint microchip, csak kivételes esetekben és a hatóság jóváhagyásával használható, ha az állat 

fizikai vagy magatartási tulajdonságai miatt nem alkalmazható a zárt gyűrű. 

Vannak bizonyos, könnyen tenyészthető madárfajok, amelyek esetében az alábbi feltételek mellett 

a bizonylat beszerzése nem előírás. E fajok fogságban szaporított és a rendeletnek megfelelően 

zárt gyűrűvel megjelölt példányai a Közösség területén belül szabadon mozoghatnak, és 

kereskedelmi forgalomba kerülhetnek.  

A B. mellékletekben szereplő fajok Közösségen belüli mozgása nincsen az „A mellékletes” 

fajoknál említett bizonylathoz kötve. Amennyiben ezek jogszerű megszerzését (a rendelet szerinti 

behozatalát vagy az Unióban történt szaporítását), illetve legális eredetét a tulajdonos 

dokumentummal igazolni tudja, a példányok a Közösség területén belül szabadon mozoghatnak, 

adhatók-vehetők. Fontos, hogy a jogszerű eredetet a Közösség területén belül bárhol 

dokumentummal tudjuk igazolni. Az EU rendeletek nem írják elő, hogy e célra milyen 

dokumentum fogadható el. Erre vonatkozóan az államigazgatási eljárásról szóló törvényünk az 

irányadó. A dokumentum lehet származási igazolás, tenyésztői bizonylat, állatorvosi engedély, 

számla stb. Fontos, hogy az okmányokból egyértelműen meg lehessen állapítani, hogy az állatot 

az EU valamely tagállamában tenyésztették, avagy harmadik országból importálták. Az utóbbi 

esetben az igazoláson szerepelnie kell az eredeti CITES export- és importengedélyek számának és 

kiállítási dátumának. Ennek egy későbbi re-export esetén lehet nagy jelentősége, mert a re-export 

engedély csak ezen adatok ismeretében állítható ki. Amennyiben a példány egyedi azonosítóval 

jelölt, fel kell tüntetni a jelölés típusát (zárt gyűrű, karantén gyűrű, microchip stb.), valamint 

számát/kódját. Az igazolást kiadójának minden esetben aláírással kell hitelesítenie (és 

bélyegzővel, amennyiben rendelkezik vele). Magyarországhoz hasonlóan több tagállamban, 

például Szlovákiában, Csehországban, használnak tenyésztői vagy származási igazolást. Vásárlás 

esetén ezt a madárral együtt természetesen el kell kérni, illetve eladás esetén a magyar tenyésztői 

bizonylatot vagy származási igazolást át kell adni az új tulajdonosnak. Amennyiben nem 

rendelkezik ilyennel az állat (nem bejelentés-köteles, az adott tagállamban nem vezetnek 

nyilvántartást stb.), számlát, vagy adás-vételi szerződést kell kérni vagy adni – a fent részletezett 

módon.  

 

…és az EU-n kívül 

Eddig a Közösség területén belüli kereskedelemről volt szó. Amennyiben egy harmadik országban 

(például Romániában, Szerbia és Montenegróban) szeretne valaki madaraival kiállításon részt 

venni, úgymint eddig, CITES (re)-export, illetve import engedélyekkel teheti meg. Kivitel esetén 

„A. mellékletes” fajoknál az export és import (ha I. függelékes a faj) engedély együttes megléte, 

 

 

 

 



 

 

 

 

„B. és C. mellékletes” fajoknál export engedély szükséges, valamint természetesen javasolt 

érdeklődni az adott ország illetékes hatóságánál, hogy milyen egyéb engedélyt írnak elő hazai 

jogszabályaik. Behozatal esetén (legyen az egy újonnan megvásárolt állat, vagy az el nem adott 

saját tulajdonú állat) export engedély minden CITES-es „A. és B. mellékletes” fajnál szükséges, 

emellett az „A. és B. mellékletes” fajok példányaihoz az import engedélyt is be kell szerezni.  

 

További teendők eladás / vétel esetén 

Mint már a cikk elején említettük, a 271/2002.(XII. 20.) Korm. rendelet alapján előírt bejelentési 

kötelezettség továbbra is fennáll. Az „A. és B. mellékletes” madárfajok példányait a szerzéstől, 

elidegenítéstől (elhullástól, szaporulat létrejöttétől) számított 30 napon belül be kell jelenteni a 

területileg illetékes CITES Igazgatási Hatóságnál. A bejelentési kötelezettség alól kivont fajok 

listáját a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza. A bejelentést 340/2004. Kormány rendelet alapján 

2005. január 1-től a tartás helye szerint illetékes természetvédelmi, környezetvédelmi és vízügyi 

felügyelőség felé kell megtenni. 

 

Végezetül felhívjuk a figyelmet arra, hogy az EU rendeletek nem érintik a természet védelméről 

szóló 1996. évi LIII. törvény és a végrehajtására kiadott 8/1998. (I. 23.) Korm. rendelet behozatali 

/ kiviteli, illetve tartási engedélyre vonatkozó előírásait, tehát ezek nem változnak! Ez azt jelenti, 

hogy a hazánkban védett és fokozottan védett fajok (pl. nyílfarkú réce, vörös ásólúd) példányainak 

adás-vétele, tartása esetén figyelembe kell venni a magyar jogszabályok előírásait. 

 

2005. február 15. 

 

Práger Anna 

Nemzetközi Természetvédelmi Egyezmények Osztálya (KvVM)  

CITES Igazgatási Hatóság 

 

 

 

 

 
 

 

 

Az Arizona kaktuszai című könyv nem 

hiányozhat azok hátizsákjából, akik az USA 

Arizona államába készülnek kaktusz lesre. De 

nagyon hasznos olvasmány az itthon 

maradóknak is, mivel kiváló határozó könyv. 

Az Arizonában fellelhető mintegy 50 
kaktuszfajt (taxont) ismerteti 236 oldalon, 450 

színes fényképpel. Közelképeken mutatja be a 

töviseket, a virágot, termést, valamint 

elmagyarázza, hogyan lehet azonosítani egy 

kaktuszt. Megjelent 2008-ban papírkötésben. 

Ár: 15 USD a beszerzés helyétől függően. 

A könyv párját a februári hírlevelünkben 

mutattuk be, melynek címe: Texas kaktuszai 

(Cactus of Texas) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

Megjelent a Kertészet és Szőlészet 2013. 22. számában. 

 

 

Kötelező bizonylatok 
 

Magyarországon a CITES végrehajtása EU-tagságunk óta lényegesen megváltozott. A belső 

vámhatárok megszűnése miatt ugyanis egészen más szabályok vonatkoznak a tagállamokból 

származó CITES-es fajok egyedeire. Korábban az innen származó növények esetén is export-, 

illetve importengedélyekre volt szükség, most viszont a tagállamokból a fajok jelentős hányadát 

számlával vagy adásvételi szerződéssel behozhatjuk Magyarországra. 

 

Az A mellékletbe tartozó növényfajok mesterségesen szaporított példányai, és a B melléklet 

egyedeinek jogszerű megszerzését nem kell a hatóság által kiállított dokumentummal igazolni, 

elegendő a számla vagy az adásvételi szerződés, annak viszont tartalmaznia kell az eredetre 

vonatkozó adatokat is. A legszigorúbban védett, az A mellékletben felsorolt fajok nem 

mesterséges szaporításból származó egyedeihez kötelező az EU-bizonylat, azaz a „sárga CITES” 

megléte. E példányok kereskedelme alapesetben tilos, természetvédelmi vagy tudományos 

program keretében azonban ilyen növények is „gazdát” cserélhetnek. 

 

Kellenek az engedélyek 
 

Más a helyzet az Unión kívülről, ún. harmadik országból származó növényekkel, azok 

behozatalához előzetesen kiadott CITES export- és importengedélyekre van szükség. E főszabály 

alól akad azért néhány kivétel. Például a steril konténerben szállított, in vitro szaporított 

mesterséges táptalajon nevelt magoncok és szövettenyészetek, a mesterségesen szaporított 

orchideákról származó vágott virág behozatalához nincs szükség CITES engedélyre. 

Egyes orchideák (Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis, Vanda) mesterségesen szaporított 

hibridjeire is kapható mentesség, de csak ha a szállítmány megfelel bizonyos további 

feltételeknek. Általánosságban mentesség vonatkozik a B mellékletben szereplő fajok magjainak 

kereskedelmére is. Nincs azonban mentesség a Mexikóból származó kaktuszok, illetve egyes  

madagaszkári pálmák magjaira. Azokhoz mindenképpen kellenek a CITES engedélyek. 

 

Természetkárosítás 
 

Az utóbbi időben hazánkban is mind nagyobb igény mutatkozik a ritka kaktuszokra, orchideákra 

és egyéb, a CITES hatálya alá tartozó növényekre, kevesen tudják azonban, vagy nem veszik 

figyelembe, hogy azoknak az Európai Unión kívüli országból történő behozatalához CITES 

export- és importengedély szükséges. 

 

Előfordul, hogy honfitársaink „expedíciókat” szerveznek az élőhelyi országokba, ahonnan a 

vadonból gyűjtött példányokat hoznak magukkal. A jogellenes behozatal természetkárosításnak 

minősül, mely akár három évig terjedő szabadságvesztéssel is sújtható. Ha belépéskor a 

vámszervek ilyen növényeket – például Mexikóból származó kaktuszmagokat – találnak a 

poggyászban, akkor a tulajdonosa ellen azonnal büntetőeljárás indul, és még természetvédelmi 

bírságot is kell fizetnie. Ráadásul a jogellenesen behozott növényeket, növényi részeket 

lefoglalják, elkobozzák. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Export- és importengedély 
 

Terjed a CITES-es növények internetes kereskedelme is, azzal párhuzamosan pedig mind 

gyakrabban indul eljárás olyan személyek ellen, akik a világ minden tájáról rendelnek védett 

cikászokat, kaktuszokat. A baj abból származik, hogy az ilyen küldemények mellől általában 

hiányoznak a szükséges dokumentumok. Az interneten rendelt növényekre is ugyanaz a szabály 

vonatkozik, azaz behozatalkor rendelkezniük kell CITES engedélyekkel. A rendelésnél tehát 

körültekintően járjunk el, a látszólag apró dolgokból is komoly kellemetlenség származhat. 

Általánosságban elmondható, hogy a legtöbb esetben nem elég a küldő ország CITES 

exportengedélye, az EU-ba történő behozatalhoz importengedély is kell. Sokszor érkeznek 

nemzetközileg védett fajokból készített táplálék-kiegészítők, gyógyhatású készítmények 

Magyarországra. Itthon is mind népszerűbbek a Dél-Afrikában honos növényfajból készült 

étvágycsökkentő, úgynevezett Hoodia-készítmények. Az afrikai meggyfa kérgéből készült 

készítményeket pedig prosztatabántalmak enyhítésére használják. A beérkező szállítmányok 99 

százaléka mellől azonban hiányoznak a szükséges engedélyek. Emiatt számtalan büntetőeljárás 

indult az elmúlt években. 

 

Új növényfajok a CITES függelékein 
 

2013 márciusában rendezték a CITES részes feleinek 16. konferenciáját, amely az Egyezmény fő 

döntéshozó fóruma. Itt kerül sor a függelékek módosítására, a fajok felvételére, törlésére, illetve a 

függelékek közötti átsorolásra. A konferencián elsősorban olyan növények kerültek napirendre, 

melyeket ipari felhasználás céljából nagy mennyiségben termelnek ki és exportálnak az élőhelyi 

országokból. Így Madagaszkár, Belize, Brazília, Mexikó, Thaiföld és Vietnám javaslatára sok 

növényfaj, köztük több mint száz madagaszkári fafaj került a CITES védelme alá. A konferencia 

döntött néhány Tillandsia-faj függelékekről való törléséről is. 

 

Védett hazai fajok 
 

A hazai védett fajok tartása, vásárlása kellemetlen meglepetésekhez vezethet. A természetvédelmi 

törvény szerint ugyanis védett növényfaj gyűjtéséhez, birtokban tartásához, adásvételéhez, 

cseréjéhez, a kertekbe való telepítéséhez, kiviteléhez, behozatalához a természetvédelmi hatóság 

engedélye szükséges. Ez a szabály vonatkozik azokra a kereskedelmi forgalomban időnként 

felbukkanó egyedekre is, amelyek mesterséges szaporításból, és leggyakrabban külföldről 

származnak. Gondolok itt a hóvirágra, a kockásliliomra vagy a szibériai nősziromra stb. Az 

engedélyt a területileg illetékes zöldhatóságtól kérjük, fokozottan védett fajok esetén azonban csak 

természetvédelmi vagy más közérdekből adhatja meg. A Biodiverzitás és Génmegőrzési Osztály 

egyik legfőbb célja az értékek megőrzése, a lakosság felvilágosítása, a hozzá fordulóknak 

készséggel adnak tájékoztatást. 

 

A cikk megjelent a Kertészet és Szőlészet 2013. 22. számában. 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Molnár Gergő, a Debreceni Arany János Ált. Isk. tanulója bemutatja a nemrégiben vásárolt 

kaktuszairól készített fényképeit. Gyűjteménye szépen gyarapodik, melyhez kitartást és 

lankadatlan érdeklődést kívánunk. 

 

  
 

  
 

                                        
 

 

 

 

 

Gergő! 

Nekem mind 

tetszik! 



 

 

 

 

 
 

Rajzolta: Szőke Zsombor, Ibolya úti Isk., Debrecen 

 

 



 

 

 

 

 

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület internetes újságja 

Kiadja: Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület, Debrecen 

4078 Debrecen-Haláp, Tanya 93. E-mail: nogorobert@gmail.com 

Hírlevél szerkesztőség: m.kaktusz.es.pozsgas.tarsasag@gmail.com 

Hírleveleink elérhetők honlapunkon: http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/hirleveleink 

Hírlevelet készíti: Ficzere Miklós 
Címlapkép: Gardino Esotico Pallanca Botanikus Kert Olaszországban 

Fotó: Lőrincz István, Nagybánya 
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