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Környezetvédelmi és természetvédelmi 
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OKTATÁSI KÉRDÉSEK 

I. Melyek a környezetvédelem 
területei, azok milyen kapcsolatban 
állnak a természetjárással, mi a 
jelentőségük? 

II. Mik a természetjárásra vonatkozó 
releváns jogszabályok, hogy épül fel 
a környezetvédelem 
szankciórendszere? 

III. Hogy épül fel a környezet-, és 
természetvédelem 
intézményrendszere? 
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    BEVEZETŐ 

 
A környezettudatos túrázás jelentősége, természet -, és 
környezetvédelem az aktív pihenés során 
 

Értékmegőrzés és értékteremtés 
 
Összefüggések a nemzeti alaptantervvel 
 
Szemléletmód - környezettudatosság 
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I. A  környezetvédelem területei, a környezetvédelem 
általános feladatai 

 
 

Kiindulópont a szennyeződésmentes természetjárás! Ennek van 
egy közvetlen, és egy közvetett környezetvédelmi előfeltétele. A 
közvetett előfeltétel a klasszikus környezetvédelem, a közvetlen 
előfeltétel, pedig a tájvédelem. Kiegészítő jelleggel meg kell 
említeni azt, a környezetvédelem és a tájvédelem önmagában 
nem elegendő a célok eléréséhez, szükség van az előbbi 
fejezetben lefektetett környezettudatos gondolkodásmódra az 
állampolgárok részéről. 
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            I.1 Klasszikus környezetvédelem és turizmus 
 

Klasszikus környezetvédelem a hulladékgazdálkodás, levegőtisztaság védelem 
és a vízvédelem területeit fedi le, mely területek megfelelő funkcionálása 
eredményeként állhat elő a környezet tisztaságának kívánatos állapota. Ezen 
állapot a szennyeződésmentes természetjárás előfeltételét képezi, így az 
említett környezetvédelmi szakterületek megfelelő működése elsődleges érdek. 
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            I.2 Tájvédelem és turizmus 
 

A természet védelméről  szóló 1996. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdésében 
meghatározott definíciója  szerint a táj a földfelszín térben lehatárolható, 
jellegzetes felépítésű és sajátosságú része, a rá jellemző természeti értékekkel 
és természeti rendszerekkel, valamint az emberi kultúra jellegzetességeivel 
együtt, ahol kölcsönhatásban találhatók a természeti erők és a mesterséges 
(ember által létrehozott) környezeti elemek. 
  
A tájvédelem legfontosabb céljai a táj jellegének megőrzése, a táj esztétikai 
adottságainak fenntartása, a természeti és táji értékek fennmaradásának 
biztosítása,  az egyedi tájértékek és a természeti rendszerek megóvása, a 
műtárgyak tájba való illesztése, valamint a felszíni tájsebek rehabilitációja. 
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            I.3 Környezetvédelem és természetvédelem 
elhatárolása 

 

Bár a környezetvédelem és a természetvédelem, mint szakterületek fogalmilag 
és rendszertanilag rendkívül közel állnak egymáshoz, a szükséges fogalmi 
distinkciók meghúzásával, és a funkcionális szemléletmódú elkülönítéssel 
mégis izolálhatóak fogalmilag. 
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III. A természetjárásra vonatkozó releváns jogszabályok 
felsorolása  

Jogforrási hierarchia 

Alaptörvény 

Törvényi szint 

Rendeleti szint 
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IV. A természetjárás során alkalmazott egyes jármódokra 
vonatkozó jogszabályok ismertetése – a normakövető túrázás 
keretei 
 
o IV.1 Természetjárás gyalog, lóháton, kerékpárral 
o IV.2 Természetjárás vízen: kenuval és vitorlással 

 
 



Környezetvédelmi és természetvédelmi 
igazgatás 

 
IV.1 Természetjárás gyalog, lóháton, kerékpárral 

 
o Erdőtörvény szabályai 
o KRESZ szabályai  
o Íratlan szabályok, balesetvédelem  
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2009. évi XXXVII. törvény 
az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 

IX. Fejezet 
AZ ERDŐ SZÁLLÍTÁS CÉLJÁRA TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELE, ILLETVE AZ ERDŐ 

LÁTOGATÁSA 
Az erdő látogatása 
91. § (1)Az erdőben - annak rendeltetésétől függetlenül - üdülés, sportolás és kirándulás céljából gyalogosan, emberi 
erővel hajtott kerékpárral, lóval, valamint az erdészeti feltáró hálózat részein sport vagy turisztikai célú, lóval vontatott 
járművel bárki saját felelősségére ott tartózkodhat, amit az erdőgazdálkodó tűrni köteles, kivéve, ha 
a) más jogszabály azt korlátozza, vagy 
b) az arra jogosult a látogatás korlátozását az e törvényben foglaltak alapján elrendelte. 
(1a)Nem állami, illetve nem helyi önkormányzati tulajdonú erdőben az erdészeti feltáró hálózat részein kívül lovagolni, 
emberi erővel hajtott kerékpárral közlekedni tilos, kivéve, ha az erdő tulajdonosa az erdő nem állami, illetve nem helyi 
önkormányzati tulajdoni jellegét megfelelően nem jelezte. 
(1b)Az erdőben abban az esetben lehet a megjelölt turistaúton kerékpározni és lovagolni, a megjelölt kerékpáros úton 
lovagolni, ha az együttes használat lehetősége jelzéssel az adott turistaúton vagy kerékpáros úton megjelölésre került. 
(1c)Az (1b) bekezdés szerinti együttes használatot az erdészeti hatóság engedélyezi, ha az a látogatók életét és testi 
épségét nem veszélyezteti. 
(1d)Az (1b) bekezdésben foglalt kivétellel a megjelölt turista- vagy kerékpáros út keresztezése esetén a lovas az úton 
kizárólag lépésben haladhat át. 
(1e)Az erdőben sport vagy turisztikai célú, lóval vontatott járművel turistaúton közlekedni tilos. 
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- Az erdő látogatása - 
 
(2) Aki erdőben nem erdőgazdálkodással összefüggő tevékenység céljából tartózkodik, az e 
törvény alkalmazásában az erdő látogatója. 
(3) Az erdőgazdálkodó és az erdő tulajdonosa az erdő látogatójától a látogatásért díjat nem kérhet, 
azonban jogosult a ténylegesen felmerült kárának és költségének megtérítésére. 
(4) Az erdő látogatója 
a) az erdei életközösségben, az erdő talajában és az erdészeti létesítményekben kárt nem okozhat, 
b) az ott tartózkodók pihenését, valamint a rendeltetésszerű erdőgazdálkodási tevékenységet 
indokolatlanul nem zavarhatja. 
(5)Üdülési, sportolási, illetőleg kirándulási célból - a kijelölt út kivételével - gyalogosan, kerékpárral 
és lóval sem vehető igénybe 
a) az erdősítés területe, amíg a rajta lévő faállomány a két méter átlagos magasságot el nem éri; 
b) az erdőrezervátum magterülete. 
(6)Kiépített parkerdei utat lovaglás céljára kizárólag az erre a célra kijelölt és bejelentett szakaszon 
lehet igénybe venni. 
(7)Kiépített parkerdei utat lóval vontatott járművel nem szabad igénybe venni. 
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- Az erdő látogatása - 
 
 
92. § (1)Az erdőben látogatás céljából járművel - ideértve a nem sport vagy turisztikai célú, 
lóval vontatott járművet, valamint a nem csak emberi erővel hajtott kerékpárt is - közlekedni 
csak az arra kijelölt úton szabad. 
(2)Erdőben járműközlekedésre utat az erdőgazdálkodó javaslata alapján vagy harmadik fél 
kezdeményezése esetén az erdőgazdálkodó egyetértésével az erdészeti hatóság jelöl ki. 
(3) Az erdészeti hatóság a kijelölést az út műszaki tulajdonságaihoz igazodva egyes 
járműfajtákra korlátozhatja. 
(4) Az erdőben járműközlekedésre kijelölt utat mindenki saját felelősségére veheti igénybe. 
(5) 
 
92/A. § Erdőben quaddal, terep-motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral, valamint 
motorkerékpárral közlekedni tilos. Az erdészeti vagy jogosult erdészeti szakszemélyzet 
segédmotoros kerékpárral vagy közúti forgalomba helyezett, legfeljebb 500 cm3 
hengerűrtartalmú motorkerékpárral közlekedhet az erdőben munkavégzés céljából. 
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- Az erdő látogatása - 
 
93. § (1) Az erdőgazdálkodó hozzájárulásával szabad az erdőben: 
 
a) huszonnégy órát meghaladóan üdülési, illetőleg sportolási célból tartózkodni, táborozni, továbbá 
sátrat felverni; 
b) turistaútvonalat kijelölni és létesíteni; 
c) turisztikai berendezést, létesítményt építeni és fenntartani; 
d) ideiglenes árusítóhelyet üzemeltetni; 
e) e törvényben külön nem nevesített sportversenyt rendezni. 
(2) Erdőben lovas és technikai sportversenyt rendezni csak az erdőgazdálkodó hozzájárulásával és 
az erdészeti hatóság engedélyével lehet. 
(3) Az erdőgazdálkodó köteles az erdőgazdálkodási tevékenysége során megrongálódott 
jogszerűen kialakított turistautat, turisztikai berendezést, létesítményt haladéktalanul az eredeti 
állapotában helyreállítani, illetve rendeltetésszerű használatra alkalmassá tenni. 
(4) Nem állami feladat végrehajtásával összefüggően az erdőben jelet, mérő-, vagy gyűjtőeszközt 
elhelyezni, valamint az erdei életközösségből, az erdő talajából mintát venni - ha jogszabály 
eltérően nem rendelkezik - csak az erdőgazdálkodó írásos hozzájárulásával lehet. 
(5) Az erdőben kutatási, felmérési tevékenységet végző személy köteles e tevékenységét az 
erdőgazdálkodónak bejelenteni. 
(6) Turista útvonalat jól láthatóan, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerint jelzéssel 
kell megjelölni, és nyilván kell tartani. 
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- Az erdő látogatása - 
 
94. § (1) Az erdőgazdálkodó átmenetileg korlátozhatja és feltételhez kötheti az erdő egyes részeinek látogatását, 
amennyiben az ott-tartózkodás 
a) életet vagy testi épséget veszélyezteti, vagy 
b) az egyes erdőgazdálkodási munkák végzését veszélyezteti vagy akadályozza. 
(2) A vadászat időtartamára a vadászatra jogosult az erdőgazdálkodó hozzájárulásával átmenetileg korlátozhatja 
az erdő egyes részeinek a látogatását. 
95. § (1) Az erdőgazdálkodó a megjelölt turistautat, a bejelentett lovaglóutat vagy a járműközlekedésre kijelölt utat 
érintő korlátozást köteles minden alkalommal az erdészeti hatóságnak előzetesen bejelenteni. 
(2) Az erdőgazdálkodó mentesül az (1) bekezdés szerinti kötelezettség alól, ha a korlátozás azonnali 
elrendelésére az életet vagy testi épséget közvetlenül veszélyeztető állapot megszüntetésének érdekében kerül 
sor. Ha a korlátozás időtartama a 24 órát meghaladja, azt az erdészeti hatóságnak haladéktalanul be kell 
jelenteni. 
(3) Az (1) bekezdéstől eltérő egyéb esetben az erdő egyes részei látogatásának korlátozását akkor köteles az 
erdőgazdálkodó előzetesen bejelenteni az erdészeti hatóságnak, ha annak tervezett időtartama az egy hónapot 
meghaladja. 
(4) A bejelentéshez mellékelni kell a korlátozással érintett területet ábrázoló erdészeti nyilvántartási térképet és a 
látogatás korlátozásának indokát, illetve feltételhez kötésének módját és idejét. 
(5) A korlátozás időtartama a 6 hónapot nem haladhatja meg. 
(6) A két hónapon belüli ismételt korlátozást, annak időtartamától függetlenül, előzetesen be kell jelenteni az 
erdészeti hatóságnak. 
(7) Az erdészeti hatóság a látogatás korlátozásának indokoltságát felülvizsgálhatja, és kötelezheti az 
erdőgazdálkodót a törvényben foglalt előírások betartására, illetve az általa elrendelt korlátozás megszüntetésére. 
96. § Az erdő látogatásának korlátozását a helyben szokásos módon kell kihirdetni, valamint figyelmeztető táblák 
kihelyezésével gondoskodni kell a megfelelő tájékoztatásról. 
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IV.2 Természetjárás vízen: kenuval és vitorlással 

 
o Alapfogalmak tisztázása 
o Balesetvédelem  
o Hajózási Szabályzat  
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V.  A természetvédelmi bírság kiszabásának jogszabályi 
alapja, mértéke, az irányadó eljárási rend, és a kiszabásra 

jogosultak köre 
 

Természetvédelmi törvény, mint mögöttes jogszabályi alap 
 
Az egyes bírságok: 
o hulladékgazdálkodási bírság 
o  vízgazdálkodási bírság 
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VI.1.  A 2012. évi II. törvény 
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről 
 

141. Természetvédelmi szabálysértés 
187. § (1) Aki 
a) a természetvédelmi államigazgatási szerv engedélyéhez vagy szakhatósági 
hozzájárulásához kötött tevékenységet engedély vagy szakhatósági hozzájárulás nélkül, 
vagy az engedélytől, szakhatósági hozzájárulástól eltérő módon végez vagy végeztet, 
vagy bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, 
b) természeti területen - beleértve a védett természeti, Natura 2000 területet is - a 
természetvédelmi célokkal össze nem egyeztethető tevékenységet folytat, szemetel, a 
területet más módon szennyezi, tiltott helyen tartózkodik, engedély nélkül tüzet rak, 
c) védett élő szervezet egyedét, származékát vagy barlangi képződményt jogellenesen 
megrongál, elvisz vagy elpusztít, illetve védett vagy fokozottan védett állatfaj egyedét 
élettevékenységében jelentős mértékben zavar, 
szabálysértést követ el. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés elkövetőjére a természetvédelmi 
őr, az önkormányzati természetvédelmi őr is szabhat ki helyszíni bírságot. 
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147. Veszélyeztetés kutyával 
 

193. § (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát 
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja, 
b) természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen - a vadászkutya és a 
triflakereső kutya kivételével - póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja, 
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön - vakvezető, illetve 
mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - szállítja, 
d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre - vakvezető, illetve 
mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - beenged, illetőleg bevisz, 
szabálysértést követ el. 
(2)Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán 
a veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető táblát, szabálysértést követ el. 
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő, 
természeti és védett természeti területen a természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett 
természeti területen az önkormányzati természetvédelmi őr, továbbá a mezőőr is 
szabhat ki helyszíni bírságot. 
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195. Mezei szabálysértés 
 

241. § (1) Aki más földjén jogtalanul legeltet, szabálysértést követ el. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a mezőőr is szabhat 
ki helyszíni bírságot. 
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196. Erdőrendészeti szabálysértés 
 

242. § (1) Aki erdőben, erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületen, vagy 
erdészeti létesítmény területén gazdasági vagy műszaki célt, valamint a fenntartható 
erdőgazdálkodást, az erdő védelmét, illetve az erdészeti kutatást szolgáló jelet, tárgyat jogtalanul 
megsemmisít, megrongál vagy eredeti helyéről eltávolít, szabálysértést követ el. 
(2) Aki olyan erdőben, erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületen, vagy 
erdészeti létesítmény területén jár, vagy járművel közlekedik, ahol a forgalmat jogszabály tiltja, vagy 
azt jogszabály felhatalmazása alapján korlátozzák vagy megtiltják, szabálysértést követ el. 
(2a)Aki erdőben, erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületen, fásításban vagy 
erdészeti létesítmény területén a tűzgyújtási előírásokat megszegi, közvetlenül vagy közvetve tüzet 
okozó tárgyat helyez el, vagy a gyújtott tűz őrzéséről, valamint annak a - helyszínről való távozás 
előtti - biztonságos eloltásáról nem gondoskodik, szabálysértést követ el. 
(2b) Aki az erdőgazdálkodásért felelős miniszter vagy az erdészeti hatóság által elrendelt tűzgyújtási 
tilalom hatálya alatt a tűzgyújtási, tűzvédelmi előírásokat megszegi, szabálysértést követ el. 
(3) Az (1)-(2b) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az erdészeti hatóság arra 
felhatalmazott ügyintézője, természeti, védett természeti és Natura 2000 területen a 
természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett természeti területen az önkormányzati 
természetvédelmi őr is szabhat ki helyszíni bírságot. 
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197. Erdei haszonvételek jogosulatlan gyakorlása 
 

243. § (1) Aki 
a) erdőben, valamint erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló 
földterületen a külön jogszabályban meghatározott erdei haszonvételeket - a 
fakitermelés, a vadászati jog gyakorlása vagy hasznosítása, valamint az elhalt 
fekvő fa és gally gyűjtése, illetve elhalt, száraz ág nyesése kivételével - 
jogszerűtlenül gyakorolja, 
b) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény hatálya 
alá tartozó területről kitermelt faanyagot az erdőről, az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról szóló törvényben és a végrehajtására kiadott rendeletben 
meghatározott szállítójegy nélkül szállít, 
szabálysértést követ el. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az erdészeti hatóság 
arra felhatalmazott ügyintézője, a természeti, védett természeti és Natura 2000 
területen a természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett természeti területen az 
önkormányzati természetvédelmi őr is szabhat ki helyszíni bírságot 
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  VII. A környezet büntetőjogi védelme 
 

Európai Uniós kitekintés 
 
Az Európai Parlament és a Tanács 2008/99/EK irányelvének célja, hogy a 
tagállamokat kötelezze arra, hogy büntetőjogi szankciókkal sújtsa a környezetet 
súlyosan károsító magatartást. Ez a minimális harmonizációs küszöb az 
Európai Közösséget létrehozó szerződés (EK-Szerződés) 174. cikkében 
meghatározott, a környezet védelmére irányuló célkitűzéssel összhangban 
lehetővé teszi a környezetvédelmi jog megfelelőbb alkalmazását. 
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                  VII. A környezet büntetőjogi védelme 
 

A hatályos nemzeti szabályozás, tényállások 
 
 
o Természetkárosítás 
o Környezetkárosítás 
o A Btk. XXIII. Fejezetének egyéb tényállásai 
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VI. 2.  A 2012. évi C. törvény  
a Büntető Törvénykönyvről 

 
XXIII. FEJEZET 

A KÖRNYEZET ÉS A TERMÉSZET ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK 
Környezetkárosítás 
241. § (1) Aki a földet, a levegőt, a vizet, az élővilágot, valamint azok összetevőit jelentős mértékű 
szennyezéssel vagy más módon 
a) veszélyezteti, 
b) olyan mértékben károsítja, hogy annak természetes vagy korábbi állapota csak beavatkozással állítható 
helyre, 
c) olyan mértékben károsítja, hogy annak természetes vagy korábbi állapota nem állítható helyre, 
bűntett miatt az a) pontban meghatározott esetben három évig, a b) pontban meghatározott esetben egy évtől öt 
évig, a c) pontban meghatározott esetben két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) Aki a környezetkárosítást gondatlanságból követi el, vétség miatt az (1) bekezdés a) pontja esetén egy évig, 
b) pontja esetén két évig, c) pontja esetén három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(3) Az (1) bekezdés a) pontjában, és a (2) bekezdés első és második fordulatában meghatározott esetben az 
elkövető nem büntethető, az (1) bekezdés b) pontja esetén pedig büntetése korlátlanul enyhíthető, ha az 
elsőfokú ítélet meghozataláig a bűncselekmény által bekövetkezett veszélyt, illetve környezetkárosodást 
megszünteti, a károsodott környezet eredeti állapotát helyreállítja. 
(4) E § alkalmazásában szennyezés: a föld, a levegő, a víz, az élővilág, valamint azok összetevői jogszabályban 
vagy hatósági határozatban megállapított kibocsátási határértéket meghaladó terhelése. 
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Természetkárosítás 
242. § (1) Aki 
a) fokozottan védett élő szervezet egyedét, 
b) védett élő szervezet vagy az Európai Unióban természetvédelmi szempontból jelentős növény- vagy állatfaj 
egyedeit, feltéve, hogy azok külön jogszabályban meghatározott, pénzben kifejezett értékének együttes összege 
eléri a fokozottan védett élő szervezet egyedei esetében megállapított, pénzben kifejezett legalacsonyabb értéket, 
c) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló EK 
tanácsi rendelet A és B melléklete hatálya alá tartozó élő szervezet egyedét jogellenesen megszerzi, tartja, 
forgalomba hozza, az ország területére behozza, onnan kiviszi, azon átszállítja, azzal kereskedik, illetve azt 
károsítja vagy elpusztítja, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a természetkárosítás az élő szervezet egyedeinek 
olyan mértékű pusztulását okozza (…) 
(3) Aki a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekményt gondatlanságból követi el, vétség miatt két évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. (…) 
243. § (1) Aki Natura 2000 területet, védett barlangot, védett természeti területet vagy védett élő szervezetek 
életközösségét, illetve azok élőhelyét jogellenesen jelentős mértékben megváltoztatja, bűntett miatt három évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a természetkárosítás a Natura 2000 terület, a védett 
barlang, a védett természeti terület vagy a védett élő szervezetek életközössége, illetve azok élőhelye jelentős 
károsodását vagy megsemmisülését okozza. 
(3) Aki a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekményt gondatlanságból követi el, vétség miatt két évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 
(4) E § alkalmazásában Natura 2000 terület alatt a természet védelméről szóló törvényben meghatározott 
fogalmat kell érteni. 
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Állatkínzás 

 
244. § (1) Aki 
a) gerinces állatot indokolatlanul oly módon bántalmaz, vagy gerinces állattal szemben 
indokolatlanul olyan bánásmódot alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy annak maradandó 
egészségkárosodását vagy pusztulását okozza, 
b) gerinces állatát vagy veszélyes állatát elűzi, elhagyja vagy kiteszi, 
vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha az állatkínzás 
a) az állatnak különös szenvedést okoz, vagy 
b) több állat maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza. 
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Orvvadászat 

 
245. § Aki 
a) vadászterületen vadászatra való jogosultság nélkül, illetve idegen vadászterületen vadászként 
engedély nélkül vad elejtésére vagy elfogására irányuló tevékenységet végez, 
b) külön jogszabályban meghatározott, a vadfaj valamennyi egyedére kiterjedő vadászati tilalmi 
idő hatálya alá eső vadfaj egyedét ejti vagy fogja el, 
c) külön jogszabályban meghatározott tiltott vadászati eszközzel, tiltott vadászati módon vagy 
kíméleti területen vad, illetve fokozottan védett vagy védett gerinces állat elejtésére vagy 
elfogására irányuló tevékenységet végez, 
bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
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Orvhalászat 

 
246. § Aki 
a) jogosulatlanul halászhálóval vagy más halászati eszközzel - a horgászatot kivéve - halfogásra 
irányuló tevékenységet végez, 
b) külön jogszabályban meghatározott tiltott eszközzel, tiltott módon vagy kíméleti területen 
halfogásra irányuló tevékenységet végez, 
vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
 

Tiltott állatviadal szervezése 
 

247. § (1) Aki gerinces állat részvételével állatviadalt szervez, tart, ilyen állatviadalra fogadást 
szervez vagy fogadást köt, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) Aki állatviadal céljára gerinces állatot megszerez, tart, tenyészt, kiképez, idomít, vagy 
forgalmaz, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
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A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése 

248. § (1) Aki 
a) arra a célra hatóság által nem engedélyezett helyen hulladékot elhelyez, 
b) engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve hulladékgazdálkodási tevékenységet, illetve 
hulladékkal más jogellenes tevékenységet végez, bűntett miatt három évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2)A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben meghatározott 
bűncselekményt a hulladékról szóló törvény szerinti veszélyes hulladékra követik el. 
(3) Aki a bűncselekményt gondatlanságból követi el, vétség miatt az (1) bekezdésben 
meghatározott esetben egy évig, a (2) bekezdésben meghatározott esetben két évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 
(4)E § alkalmazásában 
a) hulladék: mindaz, amit a hulladékról szóló törvény hulladéknak minősít, ha alkalmas az emberi 
élet, testi épség, egészség, a föld, a víz, a levegő vagy azok összetevői, illetve élő szervezet 
egyedének veszélyeztetésére; 
b) hulladékgazdálkodási tevékenység: a hulladéknak a hulladékról szóló törvényben 
meghatározott gyűjtése, begyűjtése, szállítása - ideértve az országba történő behozatalt, onnan 
történő kivitelt, valamint az azon történő átszállítást -, előkezelése, tárolása, hasznosítása, 
ártalmatlanítása. 
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Kitiltás 
 

253. § A környezetkárosítás, a természetkárosítás, az orvvadászat, az orvhalászat, a 
hulladékgazdálkodás rendjének megsértése és a tiltott állatviadal szervezése 
elkövetőjével szemben kitiltásnak is helye van. 
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VIII.1 Az intézményrendszer felépítése    
 
 

Országos 
Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

 
Területi szerv - 
felügyelőség 

 

 
Területi szerv - 
felügyelőség 

 

 
Területi szerv - 
felügyelőség 
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Székhelye: Budapest 
Irányító miniszter: Földművelésügyi miniszter 
Illetékessége: országos (területi szervei területileg illetékesek) 
Honlapjának címe: http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/ 

Országos 
Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 
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Feladatköre: 
38. § Az OKTF állami alaptevékenysége körében 
a) szolgáltatja a miniszter által kért, a kormányzati munka ellátásához szükséges, 
tevékenysége során keletkezett adatokat; 
b) elemzi és értékeli a feladat- és hatáskörét érintő jogszabályok végrehajtását; 
c) ellenőrzi a területi szervek hatósági munkáját; 
d) véleményezi a feladat- és hatáskörét érintő jogszabálytervezeteket; 
e) a hatósági feladatai során önállóan, egyéb feladatoknál pedig a miniszter felkérése alapján 
közreműködik a nemzetközi feladatok végrehajtásában; 
f) koordinálja a határokon átterjedő környezeti hatásokkal kapcsolatos hatósági feladatokat; 
g) ellátja az integrált szennyezés megelőzéssel, az elérhető legjobb technikák műszaki 
dokumentációinak kidolgozásával kapcsolatos feladatokat; valamint 
h) ellátja a továbbképzési feladatokat. 

Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 

Főfelügyelőség 
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39. § (1) A felügyelőség állami alaptevékenysége körében 
a) összegyűjti és az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer rendelkezésére 
bocsátja az annak működéséhez szükséges - feladatkörével összefüggő - adatokat, továbbá 
együttműködik más ellenőrző és információs rendszerekkel; 
b) közreműködik a nemzetközi feladatok végrehajtásában; 
c) véleményezi a kiemelt térségre és a megyére készülő területfejlesztési koncepciót és 
programot, valamint területrendezési tervet, továbbá a településrendezési eszközöket; 
d) hozzáférhetővé teszi a környezet állapotáról szerzett adatokat, és megfelelő tájékoztatást 
ad azokról; valamint 
e) részt vesz a környezeti tudat- és szemléletformáló feladatok ellátásában. 
(2) A 27. § szerinti felügyelőség az ott meghatározott területen valamennyi környezeti elem 
vonatkozásában környezetvédelmi igazgatási szervként működteti 
a) a hatósági tevékenység ellátásához szükséges regionális laboratóriumot, 
b) a rendkívüli szennyezések észlelése céljából a mérő-megfigyelő rendszert, valamint 
c) a környezet állapotértékeléséhez szükséges monitoring rendszert. 

Területi szerv - felügyelőségek 
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Nemzeti 
Környezetügyi 
Intézet (NeKI) 

 
Területi szerv - 
kirendeltség 

 

 
Területi szerv – 

kirendeltség 

 

 
Területi szerv - 
kirendeltség 
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Székhelye: Budapest 
Irányító miniszter: Földművelésügyi miniszter 
Illetékessége: országos (területi szervei területileg illetékesek) 
Honlapjának címe: http://neki.gov.hu/ 

Nemzeti 
Környezetügyi 
Intézet (NeKI) 
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o 1. Végzi a vízgyűjtő-gazdálkodással kapcsolatos jogszabályban foglalt                                                      
feladatokat; 

o 2. Közreműködik a vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátásában, azok 
megalapozó kutatási tevékenységeit koordinálja, oktatási, környezeti nevelési 
programjait kidolgozza és végrehajtja; 

o 3. Ellátja az Országos Környezeti Kármentesítési Programmal kapcsolatos 
feladatokat; 

o 4. Részt vesz az ágazati koncepciók szakmai megalapozásában; 
o 5. Véleményezi a kiemelt térségre és a megyére készülő területfejlesztési 

koncepciót és programot, valamint területrendezési tervet;…. 

Nemzeti Környezetügyi 
Intézet (NeKI) 
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Nemzeti Park 
Igazgatóság 

 
Bükki Nemzeti Park 

Igazgatóság 

Balatoni Nemzeti Park 
Igazgatóság 

 
Duna-Ipoly Nemzeti Park 

Igazgatóság 

 
Őrségi Nemzeti Park 

Igazgatóság 

 
Körös-Maros Nemzeti 

Park Igazgatóság 

 
Kiskunsági Nemzeti 

Park Igazgatóság 

 
Fertő-Hanság Nemzeti 

Park Igazgatóság 

 
Aggteleki Nemzeti Park 

Igazgatóság 

  Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság 

 

 
Hortobágyi Nemzeti 

Park Igazgatóság 
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Hazánk nemzeti parkjainak közigazgatási felügyeletét ellátó 
központi hivatal a Nemzeti park igazgatóság, amely szintén az 
ágazatért felelős miniszter irányítása alatt áll. Közigazgatási 
státuszát tekintve az NPI központi hivatal, önállóan működő és 
gazdálkodó központi költségvetési szerv. A nemzeti park 
igazgatóságok szervezetrendszerének területi szerve a nemzeti 
park igazgatóság.   

 
 

Nemzeti Park 
Igazgatóság 
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42. § Az NPI állami alaptevékenysége körében 
a) ellátja 
aa) a védett és fokozottan védett természeti értékek, védett és fokozottan védett természeti területek, a Natura 2000 területek, 
valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelésével 
kapcsolatos feladatokat, kivéve azokat a feladatokat, amelyeket más szerv vagy természetes személy köteles ellátni, 
ab) a vagyonkezelői feladatokat a vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú vagyontárgyak tekintetében, 
ac) a természetvédelemért felelős miniszter körzeti erdő- és vadgazdálkodási tervvel kapcsolatos jogkörét érintő előkészítő 
feladatokat, 
ad) a természetvédelmi kutatással kapcsolatos feladatokat, 
ae) az élőhelyek kialakításával és fenntartásával kapcsolatos feladatokat, valamint 
af) a sérült, károsodott élőhelyek helyreállításával, valamint rehabilitációjával kapcsolatos feladatokat; 
b) vezeti a működési területén lévő védett természeti területek és természeti értékek nyilvántartását, gondoskodik a 
természetvédelmi célú nyilvántartások vezetéséhez szükséges elsődleges és másodlagos adatgyűjtésről, illetve működteti a 
feladatkörével összefüggő területi monitoring és információs rendszert, együttműködik más információs és ellenőrző rendszerekkel; 
c) közreműködik 
ca) az erdővagyon-védelmi tevékenységben, 
cb) a természetvédelmi szempontból védetté nem nyilvánított természetes növény- és állatvilág (vadászható vadfajok, fogható 
halfajok, az ősi hazai háziasított állatfajok, fajták és ezek génkészletei) védelmében; 
d) véleményezi a kiemelt térségre és a megyére készülő területfejlesztési koncepciót és programot, valamint területrendezési tervet, 
továbbá a településrendezési eszközöket; 
e) együttműködik az örökségvédelmi szakigazgatási szervekkel azok külön jogszabályban meghatározott örökségvédelemmel 
kapcsolatos feladatainak ellátásában; 
f) kapcsolatot tart természetvédelmi kezelési feladatokat ellátó más szervezetekkel és természetes személyekkel; 
g) segítséget nyújt a természet védelmével kapcsolatos feladatok ellátásához a helyi önkormányzatoknak; 
h) kapcsolatot tart a vízügyi igazgatási és hatósági szervekkel a jogszabályokban meghatározott vízgazdálkodási és vízvédelmi 
feladatok terén. 
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Köszönöm  a figyelmet! 
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