
 

2. sz. melléklet 14/2015 (III. 31) FM rendelet természetvédelmi engedélyezésre 
vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjai 

 

  A B 

Sorszám Az igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi, 

természetvédelmi hatósági eljárások megnevezése 
Igazgatási szolgáltatási 

díj mértéke (Ft) (fő) alszám 

22.   Gyep és nádas művelési ág megváltoztatásának engedélyezése természeti 

területen [a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a 

továbbiakban: Tvt.) 21. § (1) bekezdés, az érzékeny természeti területekre 

vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I. 23.) KöM–FVM együttes rendelet 

7. §, a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek 

által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a 

nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos 

eljárásról szóló 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés] 

10 000 

23.   Védett, fokozottan védett természeti területen hatósági engedélyhez kötött, 

jogszabályban meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos eljárások: a Tvt. 

38. § (1) bekezdésének 

  

  1. a) pontja (gyűjtés végzése) 10 000 

  2. b) pontja   

  2.1. a gyep feltörése 50 000/megkezdett 

hektár 

  2.2. a gyep felújítása, felülvetése, öntözése 5 500 

  3. c) pontja   

  3.1.     

  3.2. a terület jellegének, használatának megváltoztatása 50 000/megkezdett 

ha 

  4. d) pontja (termőföldnek nem minősülő földterület rendeltetésének, termőföld 

művelési ágának a megváltoztatása) 

10 000 

  5. e) pontja (az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 

törvény hatálya alá nem tartozó fa, fás legelőn lévő fa, facsoport, fasor 

kivágása, telepítése) 

10 000 

  6. f) pontja (nád és más vízinövényzet égetése, irtása, aratása, gyep- és 

parlagterület, tarló és szalma égetése, valamint – a kijelölt és kiépített 

tűzrakóhely kivételével – erdőterületen tűz gyújtása) 

15 000 

  7. g) pontja (növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek, valamint a 

talaj termékenységét befolyásoló vegyi anyagok felhasználása) 

40 000 

  8.     

  9. i) pontja   

  9.1. versenyrendszerben szervezett, nem kizárólag kijelölt turistaútvonalakat 

érintő verseny rendezése 500 fő felett 

80 000 

  9.2. 500 fő felett külterületen zajló tömegsportesemények rendezése 80 000 

  9.3. kerékpár használatával megvalósuló sporttevékenység folytatása 36 000 

  9.4. 20 cm
3
-nél nagyobb hengerűrtartalmú belső égésű motorral hajtott eszköz 

felhasználásával megvalósuló technikai jellegű sporttevékenység folytatása 

300 000 
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  10. j) pontja (járművel történő közlekedés, az arra kijelölt utak, az engedélyezett 

tevékenységek végzéséhez szükséges munkagépek, valamint a feladatukat 

ellátó – külön jogszabályokban erre feljogosított – személyek járművei 

kivételével) 

42 000 

24.       

25.   Védett, fokozottan védett növényfajokkal kapcsolatos, jogszabályban 

meghatározott tevékenységek engedélyezése eljárásonként: a Tvt. 42. § (3) 

bekezdésének 

  

  1. a) pontja (védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy 

szaporításra alkalmas szervének gyűjtése) 

10 000 

  2. b) pontja   

  2.1.     

  2.2. védett növényfaj egyedének adásvétele, cseréje 10 000 

  3. c) pontja (védett növényfaj egyedének külföldre vitele, az országba 

behozatala, az országon való átszállítása) 

10 000 

  4.     

  5.     

  5.1.     

  5.2.     

  6.     

  7.     

  8.     

26. 1.     

  2.     

27.   Védett fasorban lévő, valamint egyes védett fák és cserjék természetes 

állapotának megváltoztatása, kivágása [Tvt. 42. § (5) bekezdés] 

10 000 

28.   Fokozottan védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy 

szaporításra alkalmas szervének eltávolításához, elpusztításához, 

megszerzéséhez szükséges engedély [Tvt. 42. § (6) bekezdés] 

32 000 

29.   Védett, fokozottan védett állatfajokkal kapcsolatos tevékenységre vonatkozó 

engedély [Tvt. 43. § (2) bekezdés] 

  

  1. a) pont (védett állatfaj állományának szabályozása) 20 000 

  2. b) pont   

  2.1. védett állatfaj egyedeinek gyűjtése, befogása, elejtése 20 000 

  2.2.     

  3. c) pont (védett állatfaj egyedeinek szaporítása) 5 500 

  3.1.     

  3.2.     

  4.     

  4.1.     

  4.2.     

  5.     
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  6.     

  7. h) pont (védett állatfaj egyedének cseréje, adásvétele)   

  7.1. 1–10 egyed 10 600 

  7.2. 10 egyed felett 40 000 

  8. i) pont (védett állatfaj egyedének külföldre vitele, onnan történő behozatala, 

az országon való átszállítása) 

10 000 

  9.     

  10.     

  11.     

30.   Állatgyűjtemények, állatkertek, ideértve az egyéb, de védett, vadon élő 

állatok tartására, idomítására szolgáló létesítmények, tevékenységek 

kialakítására, fenntartására, a tevékenység folytatására vonatkozó engedély 

[Tvt. 44. § (1) bekezdés] 

106 000 

31.   Védett és rendszeresen hasznosított állatfaj fenntartható hasznosítására 

vonatkozó engedélyezési eljárás [Tvt. 44. § (4) bekezdés] 

  

  1. éti csiga esetében [az éti csiga gyűjtéséről és hasznosításáról szóló 19/2006. 

(III. 31.) KvVM rendelet] 

2 forint/kilogramm 

  2. tokfajok esetében [a védett tokfajok hasznosításáról szóló 24/2008. (X. 8.) 

KvVM rendelet] 

20 000 

32.   Barlangokkal kapcsolatos tevékenységek engedélyezése [Tvt. 51. § (1) és (3) 

bekezdés] 

  

  1. barlang, barlangszakasz hasznosítása, a hasznosítási mód megváltoztatása 60 000 

  2.     

  3. barlangi képződmények hasznosítása, értékesítése, külföldre juttatása 60 000 

  4.     

  5. barlangi búvármerülés (nem kutatási célból) 5 500 

  5.1.     

  5.2.     

  6.     

  7. barlangi reklámfilm, játékfilm, videoklip forgatás engedélyezése 30 000 

33.   A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi 

kereskedelméről szóló egyezménnyel (CITES) kapcsolatos engedélyek 

(bizonylatok) kiállítása: 

  

  1. A Közösség területére történő behozatalhoz, illetve a Közösségből történő 

kivitelhez és újrakivitelhez szükséges engedély kiállítása szállítmányonként 

(a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által 

biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet 

4. és 5. cikk) 

  

  1.1. egy taxonra 10 600 

  1.2. további taxonok esetén taxononként 1 000 

  2. A Tanács 338/97/EK rendeletének 10. cikkében meghatározott bizonyítvány 

kiállítása 

2 000/példány 

  3. Származási igazolás kiállítása [a veszélyeztetett vadon élő állat- és 

növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai 

2 000/példány 
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közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. 

(XII. 10.) Korm. rendelet 6. § (1)–(2) bekezdés] 

  4. Tenyésztői bizonylat kiállítása szaporulat bejelentése esetén [292/2008. (XII. 

10.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés] 

5 500/faj/bejelentés 

  5. Eredetigazolás kiállítása [292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet 6. § (4) 

bekezdés] 

2 000/példány 

34.   Védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen végzett 

tevékenységek [az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 9. § (2) 

bekezdés] 

  

  1. a) pont (a gyep feltörése, felülvetése, faültetvénnyé alakítása) 10 000/megkezdett 

ha 

  2.     

  3. c) pont (az erdőkről, 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 

telepítése, kivágása, kivéve a csatorna medrében, az üzemi vízszintnél a 

nedvesített keresztszelvényben lévő fa, facsoport mederfenntartási céllal 

történő kivágását) 

25 000 

  4. d) pont: versenyrendszerben szervezett verseny 500 fő felett 80 000 

  5. kerékpár használatával megvalósuló sporttevékenység engedélyezése 36 000 

  6. 20 cm
3
-nél nagyobb hengerűrtartalmú belső égésű motorral hajtott eszköz 

felhasználásával megvalósuló sporttevékenység 

300 000 

42.   Igazolás kiadása pályázati eljárás keretében igényelt támogatásokhoz 10 000 

 


