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a természet védelméről 

 

III. Rész 

TERMÉSZETI TERÜLETEK ÉS ÉRTÉKEK KIEMELT OLTALMA 

Védetté nyilvánítási eljárás 

22. § Kiemelt oltalmuk biztosítása érdekében védetté kell nyilvánítani a tudományos, kulturális, esztétikai, 

oktatási, gazdasági és más közérdekből, valamint a biológiai sokféleség megőrzése céljából arra érdemes 

a) vadon élő szervezeteket, életközösségeiket, továbbá termő-, tartózkodó-, élőhelyeiket; 

b) régi hazai háziállat- és növényfajokat, fajtákat, változatokat; 

c) természetes, természetközeli tájakat, tájrészleteket; 

d) növénytelepítéseket, így különösen parkokat, arborétumokat, történelmi vagy botanikus kerteket és egyes 

növényeket, növénycsoportokat; 

e) élőállat gyűjteményeket; 

f) földtani képződményeket és alapszelvényeket, ásványokat, ásványtársulásokat, ősmaradványokat; 

g) védett ásványok, ősmaradványok jelentős lelőhelyeit; 

h) felszíni, felszínalaktani képződményt és barlangok felszínét; 

i) álló- és folyóvizeket, így különösen tavat, patakot, mocsarat; 

j) tipikus és ritka talajszelvényeket; 

k) természethez kötődő kultúrtörténeti emlékeket. 

23. § (1) Természeti érték és terület kiemelt oltalma a védetté nyilvánítással jön létre. 

(2) E törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, 

földvár. Az e bekezdés alapján védett természeti területek országos jelentőségűnek [24. § (1) bekezdés] minősülnek. 

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában: 

a) a barlang a földkérget alkotó kőzetben kialakult olyan természetes üreg, melynek hossztengelye meghaladja a 

két métert és - jelenlegi vagy természetes kitöltésének eltávolítása utáni - mérete egy ember számára lehetővé teszi a 

behatolást; 

b) a forrás a felszín alatti víz természetes felszínre bukkanása, ha a vízhozama tartósan meghaladja az 5 

liter/percet, akkor is, ha időszakosan elapad; 

c) a víznyelő az állandó vagy időszakos felszíni vízfolyás karsztba történő elnyelődési helye; 

d) a láp olyan földterület, amely tartósan vagy időszakosan víz hatásának kitett, illetőleg amelynek talaja 

időszakosan vízzel telített, és 

da) amelynek jelentős részén lápi életközösség, illetve lápi élő szervezetek találhatók, vagy 

db) talaját változó kifejlődésű tőzegtartalom, illetve tőzegképződési folyamatok jellemzik; 

e) a szikes tó olyan természetes vagy természetközeli vizes élőhely, amelynek medrét tartósan vagy időszakosan 

legalább 600 mg/liter nátrium kation dominanciájú oldott ásványi anyag tartalmú felszíni víz borítja, illetve a 

területén sziki életközösségek találhatók; 

f) a kunhalom olyan kultúrtörténeti, kulturális örökségi, tájképi, illetve élővilág védelmi szempontból jelentős 

domború földmű, amely kimagasodó jellegével meghatározó eleme lehet a tájnak; 

g) a földvár olyan védelmi céllal létesített vonalas vagy zárt alakzatú földmű, amely azonosíthatóan fennmaradt 

domborzati elemként történeti, kulturális örökségi, felszínalaktani, illetve tájképi értéket képvisel. 

(4) A (2) bekezdés hatálya alá tartozó lápok, szikes tavak, kunhalmok és földvárak jegyzékét a miniszter a törvény 

hatálybalépésétől számított 3 éven belül közzéteszi és a jegyzéket évente felülvizsgálja. A jegyzék tájékoztató jellegű 

és nem érinti a (2) bekezdés alapján, e törvény hatálybalépésével bekövetkező védelmét. 

(5) Ha védett természeti érték, terület védelme csak különleges intézkedésekkel biztosítható, a természeti értéket, 

területet vagy annak egy részét fokozottan védetté kell nyilvánítani. 

 



A barlangok védelme 

48. § (1) Barlang védettsége kiterjed bejáratára, teljes járatrendszerére, a befoglaló kőzetére, képződményeire, 

formakincsére, bármilyen halmazállapotú kitöltésére, természetes élővilágára, továbbá a mesterségesen létrehozott, 

bejárati vagy barlangrészeket összekötő szakaszára. 

(2) Azokat a teljesen vagy túlnyomóan mesterséges üregeket, amelyeknek a felületén utólag létrejött szakmai, 

tudományos szempontból jelentős képződmények alakultak ki, vagy természetvédelmi szempontból kiemelkedő 

jelentőségűek, a miniszter rendelettel védetté nyilváníthatja. A védetté nyilvánított mesterséges üregekre e fejezet 

előírásait kell megfelelően alkalmazni. 

(3) Barlang vagy a (2) bekezdés szerinti üreg védettségét, vagy fokozott védettségét a miniszter rendeletben 

feloldhatja, ha a védelmének, fokozott védelmének fenntartásához természetvédelmi érdek többé nem fűződik. 

(4) Ha a barlang természetes állapotának fenntartása szükségessé teszi, felszíni területére jogszabály, az 

igazgatóság, vagy az igazgatóság kezdeményezésére más, hatáskörrel rendelkező hatóság korlátozást rendelhet el, 

illetve az védett természeti területté nyilvánítható. Felszíni területnek minősül a földfelszínnek az a része, amely a 

barlang természetes állapotára közvetlen kihatással van. 

(5) Barlang védőövezetét a felszíni területen a miniszter jogszabályban állapítja meg, és ebben rendelkezik a 

védőövezetre irányadó korlátozásokról is. 

(6) Barlangot, barlangszakaszt az egészségügyi miniszter által jogszabályban kijelölt szerv - a Minisztérium 

szakhatósági hozzájárulásával - határozatban gyógybarlanggá nyilváníthat. Egyidejűleg meghatározhatja a 

gyógybarlang éghajlati tényezőinek védelme és a gyógyítás zavartalanságának biztosítása érdekében szükséges 

intézkedéseket. 

(7) A gyógybarlanggá nyilvánítás és gyógyászati célú hasznosítás feltételeit és eljárási rendjét az egészségügyi 

miniszter a miniszterrel együttes rendeletben határozza meg. 

49. § (1) A barlangokat és a 48. § (5) bekezdése szerinti védőövezetet az ingatlan-nyilvántartásban, külön 

jogszabályokban meghatározottak szerint - az igazgatóság kezdeményezése alapján - fel kell tüntetni. 

(2) A barlangokról - az ingatlan-nyilvántartástól függetlenül - közhiteles nyilvántartást kell vezetni, az ennek 

vezetésére jogosult szervet, illetve a nyilvántartás tartalmát és vezetésének módját a miniszter rendeletben határozza 

meg. 

(3) Barlang, illetve barlangszakasz felfedezését nyolc napon belül be kell jelenteni az igazgatóságnak. 

50. § (1) Az ingatlan tulajdonosa (vagyonkezelője, használója) tűrni köteles, hogy az igazgatóság, illetve az általa 

erre feljogosított személyek, továbbá az állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv felhatalmazásával eljáró személyek a 

barlangot megközelítsék, az idegenforgalom számára kiépített barlangot meglátogassák. Az e tevékenység során 

okozott tényleges kárt az ingatlantulajdonos (vagyonkezelő, használó) részére meg kell téríteni. 

(2) A barlangbejáratot az ingatlantulajdonos (vagyonkezelő, használó) nem veszélyeztetheti, nem rongálhatja meg, 

nem tömheti el, nem zavarhatja a barlangot élőhelyül használó állatokat, és nem akadályozhatja a barlang 

hasznosítását. 

(3) A barlang bejáratának biztonságáról, ha szükséges szakszerű lezárásáról az igazgatóság gondoskodik. 

(4) Az (1) bekezdésben foglaltak biztosítására az igazgatóságot szolgalmi jog illeti meg, illetve annak az 

ingatlannak a tulajdonosát (vagyonkezelőjét, használóját), amelyről a barlang nyílik, szolgalmi jog terheli (szolgáló 

telek). Ennek tényét az ingatlan-nyilvántartásba - az igazgatóság kezdeményezésére - be kell jegyezni. 

51. § (1) A Minisztérium engedélye szükséges 

a) barlang, barlangszakasz hasznosításához, illetve a hasznosítási mód megváltoztatásához; 

b) barlang, barlangszakasz kiépítéséhez; 

c) barlangi képződmények kimentéséhez, hasznosításához, értékesítéséhez, külföldre juttatásához. 

(2) Gyógybarlang esetében az (1) bekezdés a) pontja szerinti gyógyászati hasznosításra vagy ennek módosítására 

irányuló eljárásban az egészségügyi miniszter által a gyógybarlanggá nyilvánításra [48. § (6) bekezdés] 

jogszabályban kijelölt szerv szakhatósági hozzájárulását be kell szerezni. 

(3) Az igazgatóság engedélye szükséges a barlangban végzett, az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó 

tevékenységhez, továbbá a barlang állagára, állapotára, természetes élővilágára kiható valamennyi tevékenység 

megkezdéséhez, így különösen: 

a) jogszabályban meghatározott barlangok látogatásához; 

b) barlangban, barlangszakaszban végzendő kutatáshoz, kísérlethez, gyűjtéshez; 

c) barlangi búvármerüléshez; 

d) az (1) bekezdés b) pontja kivételével műszaki beavatkozáshoz, így különösen bejárat vagy barlangszakasz 

lezárásához, műtárgy elhelyezéséhez, azok felújításához, helyreállításához; 

e) filmezéshez, elektronikus képrögzítéshez; 



f) a védőövezetet megállapító miniszteri rendeletben [48. § (5) bekezdés] meghatározott tevékenységekhez. 

(4) A miniszter rendeletben határozza meg az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott barlang, barlangszakasz 

kiépítése körébe tartozó műtárgyak és tevékenységek körét, valamint azokat a barlangokat, amelyeknek látogatása a 

(3) bekezdés a) pontja alapján engedélyköteles. A (3) bekezdés a) pontja alapján látogatási engedélyhez kötött 

barlangokban történő túravezetés, valamint a barlangok kutatásának képesítési feltételeit a miniszter rendeletben 

állapítja meg. 

(5) Barlangban végzendő robbantáshoz, vízjogi engedélyhez kötött tevékenység megkezdéséhez az igazgatóság 

szakhatósági hozzájárulását be kell szerezni. 

(6) Az igazgatóság hozzájárulása szükséges a barlang védőövezetében végzendő valamennyi tevékenységhez, így 

különösen: 

a) az építési, fennmaradási engedély kiadásához; 

b) vegyi anyag tárolásához, felhasználásához, illetve hulladék elhelyezéséhez; 

c) területfelhasználás, telekalakítás engedélyezéséhez; 

d) ipari, mezőgazdasági, erdőgazdasági, szolgáltató tevékenység gyakorlásához szükséges telep létesítéséhez, 

berendezéseinek felújításához, az alkalmazott technológia megváltoztatásához; 

e) nyomvonalas létesítmény és földmű építéséhez; 

f) a védőövezetet megállapító miniszteri rendeletben [48. § (5) bekezdés] meghatározott tevékenységekhez. 

Védett ásványi képződményekre vonatkozó szabályok 

52. § (1) A ritka, különleges nagyságú, kifejlődésű, vagy szakmai, tudományos szempontból kiemelkedő 

jelentőségű ásványok, ásványtársulások (a továbbiakban együtt: ásványok) és ősmaradványok körét, pénzben 

kifejezett értékét a miniszter rendeletben állapítja meg. 

(2) A védett ásványokat, ősmaradványokat lehetőleg eredeti helyükön kell megőrizni, ha ez nem lehetséges, akkor 

a legkisebb károsodást okozó módszerrel a lelőhelyről eltávolítva, úgy kell elhelyezni, hogy az oktatási, tudományos 

és bemutatási célokat szolgáljon. 

(3) A bányászati tevékenység során feltárt védett ásványokat, ősmaradványokat az igazgatóságnak be kell 

jelenteni, és lehetővé kell tenni a leletmentést. 

(4) Védett ásványok, ősmaradványok gyűjtéséhez, forgalomba hozatalához, külföldre viteléhez az igazgatóság 

engedélye szükséges. 

(5) Védett ásványok, ősmaradványok külföldre vitele esetén végleges kiviteli engedély nem adható. 

 

 


