
Az országos természetvédelmi hatóság jár el elsőfokú országos illetékességgel 

rendelkező természetvédelmi hatóságként, ha a természetvédelmi hatósági 

engedély megszerzése iránti kérelem az ország egész területére vagy több 

területi természetvédelmi hatóság illetékességi területére irányul. 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv 
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- illetékességi területe az ügyben: országos  

 

Ügytípus rövid leírása 

 

Az engedélyezési eljárás célja, a természetvédelem általános alapelveivel, valamint 

a hatályos jogszabályokkal összhangban a védett, a fokozottan védett, valamint az 

európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területeket érintő 

engedélyköteles tevékenységek országos természetvédelmi hatóság általi vizsgálata. 

 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 38. § (1) bekezdése alapján a 

védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges 

különösen: 

a)kutatás, gyűjtés, kísérlet végzéséhez, kivéve, ha a kutatást országos jelentőségű 

védett természeti területen az igazgatóság végzi; 

b) a gyep feltöréséhez, felújításához, felülvetéséhez, öntözéséhez, legeltetéshez, 

kaszáláshoz; 

c) a terület helyreállításához, jellegének, használatának megváltoztatásához; 

d) termőföldnek nem minősülő földterület rendeltetésének, termőföld művelési 

ágának a megváltoztatásához; 

e) az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, 

facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa kivágásához, telepítéséhez; 

f)nád és más vízinövényzet égetéséhez, irtásához, aratásához, gyep- és 

parlagterület, tarló és szalma égetéséhez, valamint – a kijelölt és kiépített tűzrakóhely 

kivételével – erdőterületen tűz gyújtásához; 

g) növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek, valamint a talaj 

termékenységét befolyásoló vegyi anyagok felhasználásához; 

h) horgászathoz; 

i) közösségi és tömegsportesemények rendezéséhez, sportversenyhez, technikai 

jellegű sporttevékenység folytatásához; 

j) járművel történő közlekedéshez, az arra kijelölt utak, az engedélyezett 

tevékenységek végzéséhez szükséges munkagépek, valamint a feladatukat ellátó – 

külön jogszabályokban erre feljogosított – személyek járművei kivételével. 



 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 40. § (1) bekezdése 

alapján fokozottan védett természeti területre történő belépéshez – a jelzett 

turistautak és tanösvények kivételével – a természetvédelmi hatóságnak az 

igazgatóság szakértői véleményének figyelembevételével kiadott engedélye 

szükséges. A külön jogszabályok alapján erre feljogosított személyek – feladatuk 

ellátásához szükséges mértékben – engedély nélkül beléphetnek. 

 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 42. § (3) bekezdése alapján a 

természetvédelmi hatóság engedélye szükséges védett növényfaj:   

a) egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének gyűjtéséhez; 

b)  egyedének birtokban tartásához, adásvételéhez, cseréjéhez, kertekbe, botanikus 

kertekbe történő telepítéséhez; 

c) egyedének külföldre viteléhez, az országba behozatalához, az országon való 

átszállításához; 

d) egyedének preparálásához; 

e)  egyedének betelepítéséhez, visszatelepítéséhez, termesztésbe vonásához; 

f) egyedével vagy egyedén végzett nemesítési kísérlethez; 

g) egyedének biotechnológiai célra történő felhasználásához; 

h) természetes állományai közötti mesterséges géncseréjéhez. 

 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 42. § (6) bekezdése alapján 

fokozottan védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra 

alkalmas szervének eltávolításához, elpusztításához, megszerzéséhez a 

természetvédelmi hatóság engedélye szükséges. 

 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 43. § (2) bekezdése alapján a 

természetvédelmi hatóság engedélye szükséges védett állatfaj 

a) állományának szabályozásához; 

b) egyedeinek gyűjtéséhez, befogásához, elejtéséhez, birtokban tartásához, 

idomításához; 

c) egyedeinek szaporításához; 

d) egyedének kikészítéséhez, preparálásához, a preparátumok birtokban tartásához; 

e) egedének élőállat gyűjteményben történő tartásához; 

f) hazai állatfaj-állományának külföldi állományból származó egyeddel történő 

kiegészítéséhez; 

g) állományai közötti mesterséges géncseréhez; 

h) egyedének cseréjéhez, adásvételéhez; 

i) egyedének külföldre viteléhez, onnan történő behozatalához, az országon való 

átszállításához; 

j) egyede visszatelepítéséhez, betelepítéséhez; 

k) kártételének megelőzése érdekében riasztási módszer alkalmazásához; 

l) egyede fészkének áttelepítéséhez; 



m) egyedének háziasításához. 

 

 

A védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen a 

természetvédelmi hatóság engedélye szükséges 

a) a gyep feltöréséhez, felülvetéséhez, faültetvénnyé alakításához; 

b) a terület helyreállításához; 

c) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény, valamint a 

fás szárú energetikai ültetvényekről szóló kormányrendelet hatálya alá nem tartozó 

fa, facsoport, fás legelőn lévő fa telepítéséhez, kivágásához, kivéve a csatorna 

medrében, az üzemi vízszintnél a nedvesített keresztszelvényben lévő fa, facsoport 

mederfenntartási céllal történő kivágását; 

d) a talajfelszínen, száznál több fő részvételével zajló közösségi és 

tömegsportesemény rendezéséhez, valamint a technikai jellegű sporttevékenység 

folytatásához. 

Jogosultak köre 

 

A kérelmet természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet nyújthatja be. 

 

A kérelemnek tartalmaznia kell 

 

- a kérelmező, illetve képviselője azonosításához szükséges adatokat és 

elérhetőségeket;  

- a kérelmezett tevékenység részletes leírását: 

- a kérelmezett tevékenység célját; 

- a tevékenység módját (pl. alkalmazott kutatási módszer, a tevékenység 

időtartama és területi kiterjedése); 

- egyéb dokumentumok (pl.: megállapodások, jegyzőkönyvek) 

- egyebekben a területi természetvédelmi hatóság eljárása során 

szükséges dokumentumokat. 

 

A kérelem benyújtásakor igazolni kell 

 

- a kérelmező nevében eljáró személy, illetve szervezet esetén teljes bizonyító 

erejű meghatalmazás (két tanú aláírásával, lakcímével); 

- az eljárásért fizetendő illeték megfizetését, vagy az illetékfizetési kötelezettség 

alóli mentesség igazolását az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (2) 

bekezdés alapján; 

- az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló 

dokumentumot; 

- egyebekben a területi természetvédelmi hatóság eljárása során 

szükséges dokumentumokat. 

 



Eljárási költségek 

 

- az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének XIII. fejezetének 1. 

bekezdése alapján az alapeljárás illetéke 5000 forint; 

- az igazgatási szolgáltatási díjak megállapítását a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 

14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 23., illetve 34. főszáma 

tartalmazza. 

 

Kérelem benyújtásának módja 

 

- írásban: 

- természetes személy: postai úton vagy elektronikus úton (e-papír); 

- jogi személy, jogi személynek nem minősülő szervezet elektronikus úton 

(e-papír, illetve hivatali kapu); 

- az e-mail nem minősül írásbeli kapcsolattartási módnak; 

- személyesen. 

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 

szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § 5 bekezdése alapján, ha jogszabály egy 

nyilatkozat megtétele vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartást – vagy 

az elektronikus kapcsolattartás módját – kötelezővé teszi, az e követelménynek meg 

nem felelő nyilatkozat – a törvényben meghatározott és a (4) bekezdésben foglalt 

esetek kivételével – hatálytalan.  

Az így benyújtott kérelmek alapján a kormányhivatal eljárást nem indít. 

 

Nyomtatványok elérhetősége 

 

A kérelemhez rendszeresített formanyomtatvány nem áll rendelkezésre. 

 

Szakhatóságok részvétele az eljárásban 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 9. melléklet 5. pontja 

szerint a Tvt. 38.  (1) bekezdés i pontja szerinti erdőben, technikai jellegű 

sporttevékenység folytatásának engedélyezésére irányuló eljárásban minden 

esetben szakkérdés az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata. 

 

 

Ügyintézési határidő 

 

A kérelem beérkezését követő naptól számított 90 nap. 

 

Jogorvoslat (módja, határideje) 



 

A hatóság érdemi döntése ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye 

nincs, ellene közigazgatási per indítható, a közlés és az ügyintézési határidő leteltét 

követő naptól számított harminc napon belül – a közigazgatási tevékenységgel 

okozott jogsérelemre való hivatkozással – a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi 

Bírósághoz címzett, a Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus 

kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresettel, 

amennyiben a Kormányhivatal az ügy érdemében nem döntött és az eljárást nem 

szüntette meg.  

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, de a felek bármelyikének kérelmére, 

illetve ha a bíróság szükségesnek tartja tárgyalást tart.  

 

Ügyfélfogadás 

 

H, Sz: 800-1630 

P:800-1200 

 

Kapcsolódó jogszabályok 

 

- természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény;  

- az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről 

szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet;  

- a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett 

barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi 

szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. ( V. 9.) 

KöM rendelet;  

- a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására 

vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet;  

-  a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet; 

- az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény;  

- a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási 

szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet;  

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 


