
Az ulmi kétéltű- és hüllőtőzsde szabályzata 

Kérjük, fordítson kellő időt a tőzsdeszabályzat gondos elolvasására. 

A tőzsde minden résztvevőjének elegendő ideje van arra, hogy felkészüljön a következő pontok 
betartására. A tőzsdeszabályzat mindenekelőtt biztosítja a tőzsdén bemutatott állatokkal 
szembeni - fajuknak megfelelő - humánus bánásmódot.  

Általános rendelkezések

A tőzsdeszabályzat betartása az Ulmban megrendezésre kerülő reptília-tőzsde kiállítói és 
látogatói számára kötelező. 
A tőzsde 7.00 órától 16.00 óráig tart. Nyitvatartás látogatóknak 10.00 órától 16.00 óráig 
A tőzsde felelős szervezője és megvalósítója: 
TerraristikEvent GmbH, Cannstatter Str. 115, 70734 Fellbach

Hívószám a tőzsde megrendezésének napján: 0173 – 241 8204 

A tőzsde kizárólag kétéltűek és hüllők árusítását és / vagy cseréjét, valamint az állatvédelmi 
szempontból megfelelő kivitelezésű tartozékok és szakirodalom közvetlenül az eladó által 
történő értékesítését szolgálja. 
Az üzletszerű tenyésztőknek és kereskedőknek az Állatvédelmi törvény 11. § (1) bek. 1. 
mondat 3. száma értelmében engedéllyel kell rendelkezniük és azt az illetékes hatóság
felszólítására fel kell mutatniuk.

1. Az állatlistát a megfelelő számú és fajtájú állatra vonatkozóan hiánytalan ki kell tölteni. 
2. Az állatok védelme érdekében a kiállító terem egész területén tilos a dohányzás.
3. Kutyákat tilos a tőzsde területére behozni. 
4. A szervező valamint a felügyelő személyzet a kiállítókkal és látogatókkal szemben 

utasítási jogkörrel rendelkezik.
5. Az általános, valamint az állat- és fajvédelmi rendelkezéseket feltétlenül be kell tartani,

különösen a fajvédelmi joggal kapcsolatos bizonylatokat kell feltétlenül magával vinni.

Különleges rendelkezések a fajvédelem biztosítása érdekében

Az A-fajok függelékben szereplő példányokat csak érvényes EK tanúsítvánnyal szabad
árulni és eladni, amely az eladó értékesítési jogosítását tartalmazza. Harmadik személy által
történő értékesítés tilos. 
A B-fajok függelék példányait csak származási bizonylattal szabad eladni. Ehhez szükséges
az állat eredeti származásának bizonylata (pl. tenyésztői bizonylat, behozatali dokumentumok, 
régi EK vagy CITES bizonylatok) Egyedül az előző tulajdonos megadása nem elegendő. 

Hogy egy állat külön védelem alatt áll-e, azt a www.wisia.de alatt tekintheti meg.

A tenyésztői bizonylatnak a következő adatokat kell tartalmaznia:
A tenyésztő neve és címe, állatfaj, ismertetőjel, nagyság, súly, kor, nem, szülőállatoknál  
bizonylat, hogy legális úton vásárolták.

Amennyiben szükséges, az állatokat előírásszerű ismertetőjellel kell ellátni. 



Az eredeti dokumentumokat vevőnek az állattal együtt kell átadni. Vevő figyelmét adott 
esetben fel kell hívni arra, hogy a Német Szövetségi fajvédelmi rendelet 7. § (2) bek.
értelmében köteles bejelenteni az állatot.
Az állománykönyveket, mint pl. felvételi és szállítási könyvek, eredetiben ill. kivételes
esetben másolatban kell magával vinni, a könyvek szabályszerű vezetésének ellenőrzése 
érdekében.

A tübingeni kormányelnökségnél ingyenesen letölthető formanyomtatványok kaphatók 
a következő cím alatt: http://www.rp-tuebingen.de/servlet/PB/menu/1158517/index.html

A Chelydra serpentina (aligátorteknős) és Macroclemys temmincki (keselyűteknős) 
állatfajokat nem szabad kiállítani vagy árusítani. Python reticulatus (recés pitont) csak a
szervező előzetes engedélyével.  

Az állatok értékesítésére csak a szervezőnél bejelentett résztvevők jogosultak.  
Azoknak a személyeknek, akik ketten vagy többen egy standon kínálnak fel állatokat, a
regisztrálásnál személyenként be kell jelentkezniük, és mindegyiküknek le kell adni saját
állatlistájukat.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tőzsde tartama alatt hatósági ellenőrzések folynak. Erre 
csak Ulm városa valamint a tübingeni kormányelnökség jogosultak.

6. Az állatok tartóedényeit feliratozni kell.

Minden egyes felkínált állatról a következő adatokat kell írásban - minden érdeklődő 
számára látható módon - feltüntetni:

- felkínáló neve
- az állat tudományos neve
- neme: 1,0 / 0,1 / 0,0,1
- elterjedtsége
- származása: vadbefogott / fogságban született
- védettségi státusza: Washingtoni Fajvédelmi Egyezmény I-III mellékletei
- EK 338/97 rendelet A/B mellékletei
- Német Szövetségi Fajvédelmi Rendelet
- várható nagysága

7. Mindenekelőtt kerülni kell a túl kicsi vagy túl szűk tartóedényeket. 
8. Az állatok fajtájának megfelelő klíma létesítése érdekében feltétlenül szükséges az asztal

és az állattartó edény közé takarót vagy szigetelőlapot ill. elegendő vastagságú 
talajréteget helyezni. A kiállító terem hőmérsékleténél magasabb hőmérsékletet igénylő 
állatok terráriumait fűteni kell, figyelembe véve a levegő kellő páratartalmát, amit szükség 
esetén vízpermetezéssel érhetünk el.

9. A tőzsde befejezése után a standot tiszta állapotban kell elhagyni, a kartoncsomagolást
és szemetet el kell vinni.

A felkínált állatokért, növényekért és más tárgyakért, dologrongálásért, lopásért és
balesetekért valamint a parkolóhelyen történő károkért a szervező  

nem vállal felelősséget.



Állatvédelmi rendelkezések

1. Úgy az oda-, mint az elszállítás és a nem kiállított példányok ideiglenes elhelyezése alatt
stabil hőmérsékletű tartóedényeket, pl. hungarocell dobozokat használjunk, amelyeket 
szükség esetén hőtároló akkuval vagy palackkal tartsunk állandó hőmérsékleten.  

2. Az állatok tartóedényeinek meg kell felelniük a Német Szövetségi Élelmezési,
Mezőgazdasági és Erdészeti Minisztérium 1997.01.10-én reptíliák tartásáról kiadott 
szakvéleménye szerinti minimális követelményeknek.
Továbbá a következőket kell figyelembe venni: 

a) megfelelő, az ürülék felvételére alkalmas talajszubsztrátum 
b) elegendő szellőzés, hőellátás és megvilágítás 
c) A tartóedények nagysága akkora legyen, hogy az állatok könnyen meg tudjanak

bennük fordulni, pl. a gyíkok és teknősök esetében a fej-törzs hosszának 
másfélszerese, ill. a kígyóknál az edény minden oldala legalább az állat teljes
hosszának 1/3.

d) Az állatok megtekintése csak oldalról vagy a fedélen keresztül történhessen.
e) Minden állatnak saját tartóedénye legyen, több állat elhelyezése egy tartóedényben

szigorúan tilos.
f) Az állatok tartóedényei egymásra helyezése tilos.

3. Azokat a tartóedényeket, amelyekben állatok vannak, legalább asztalmagasságban kell
felállítani.

4. Minden védett állathoz az eredeti dokumentumokat magunkkal kell vinni, és felszólításra
felmutatni.

5. Az eladónak kötelessége a vevőt tájékoztatni arról, hogy a védett állatokat be kell 
jelenteni.

6. Mérgező állatok felkínálása tilos. 

7. Az állatokat a tartóedényből kivenni csak nyomós ok fennállása esetén szabad - kizárólag 
a tulajdonos jelenlétében és annak hozzájárulásával.

8. A tartály megkopogtatása vagy rázása tilos.
9. A kiállított állatokat a tulajdonos köteles állandóan felügyelni, szükség esetén más

szakavatott személyt kell ezzel megbíznia.
10.  Csak egészséges és kifogástalan állapotban lévő állatot szabad eladásra felkínálni. A 

tőzsde tartama alatt fellépő megbetegedéseket azonnal jelenteni kell a tőzsde 
vezetőségének. 

11. Gyermekeknek és 16 éven aluli fiataloknak csak a nevelésre jogosult személy jelenlétében
és beleegyezésével szabad állatot eladni.

12. Az eladásra felkínált takarmányállatoknak a tőzsde tartama alatt állandóan álljon 
rendelkezésükre friss víz.

13. A takarmányállatok tartóedényének nagyságát ill. a bennük elhelyezett állatok számát úgy
kell meghatározni, hogy minden állatnak megfelelő minimális felület és magasság álljon 
rendelkezésére.

14. Csak az anyaállattól elválasztott és önállóan életképes rágcsálókat szabad eladásra
felkínálni. Élő egér- és patkánybébik valamint naposcsibék felkínálása és árusítása 
szigorúan tilos.

15. Az állatok nemének segédeszközökkel történő megállapítását csak a tőzsdén jelenlévő Dr. 
Brames állatorvos végezheti.



A tőzsde vezetősége a rendezvény napján  a 0173- 2418204 hívószám alatt érhető el

„Azok a kiállítók, akik súlyosan megsértik a tőzsde szabályait, az ulmi reptíliatőzsdéből 
és a jövendőbeli rendezvényekből – a standdíj visszatérítése nélkül – ki lesznek zárva “ 


