
Barlangokkal kapcsolatos engedélyezési eljárások [51. §] 
 
1. barlang, barlangszakasz hasznosítása, illetve a hasznosítási mód megváltoztatása 

 

A kérelem tartalmi elemei, mellékletei: 

- Kérelmező neve, címe (amennyiben eltérő, postázási cím), lehetőség szerint e-mail 

címe, telefonszáma 

- A tevékenység tárgya, célja, módja, időpontja, időtartama, 

- A barlang pontos megnevezése, kataszteri száma 

- Az igazgatási szolgáltatási díj átutalását (a Főosztály számlaszáma 2. sz. melléklet) 

vagy csekken történt befizetését igazoló bizonylat másolata.  

A díj mértéke 60.000,- Ft (az 1. sz. melléklet 32.1. pontja szerint) 

VAGY amennyiben költségmentességre lehet jogosult, erre irányuló kérelem és a 

szükséges mellékletek (4. sz. melléklet szerint) 

 

2. barlang, barlangszakasz kiépítése 

 

A kérelem tartalmi elemei, mellékletei: 

- Kérelmező neve, címe (amennyiben eltérő, postázási cím), lehetőség szerint e-mail 

címe, telefonszáma 

- A tevékenység pontos és részletes leírása (tárgya, célja, módja, időpontja, időtartama), 

lehetőség szerint műszaki rajz(okk)al kiegészítve 

- A barlang pontos megnevezése, kataszteri száma, a tevékenység végzésének pontos 

helye, lehetőség szerint térképen bejelölve 

- A kérelmezett tevékenység helyének megközelítése, a szükséges felszerelés 

szállításának módja, igénybe vesznek-e gépjárművet – amennyiben igen, lásd 11. pont) 

- 5000,- Ft. eljárási illeték (illetékbélyeg formájában a kérelemre ragasztva) VAGY 

amennyiben az engedélyes illetékmentességre jogosult, erre vonatkozó nyilatkozat  

(3. sz. melléklet szerint) VAGY amennyiben költségmentességre lehet jogosult, erre 

irányuló kérelem és a szükséges mellékletek (4. sz. melléklet szerint) 

 

3. egyéb műszaki beavatkozás, így különösen bejárat vagy barlangszakasz lezárása, 

műtárgy elhelyezése, azok felújítása, helyreállítása 

 

A kérelem tartalmi elemei, mellékletei: 

- Kérelmező neve, címe (amennyiben eltérő, postázási cím), lehetőség szerint e-mail 

címe, telefonszáma 

- A barlang pontos megnevezése, kataszteri száma, a tevékenység végzésének pontos 

helye, lehetőség szerint térképen bejelölve 
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- A tevékenység pontos és részletes leírása (tárgya, célja, módja, időpontja, időtartama), 

lehetőség szerint műszaki rajz(okk)al kiegészítve 

- A kérelmezett tevékenység helyének megközelítése, a szükséges felszerelés 

szállításának módja, igénybe vesznek-e gépjárművet – amennyiben igen, lásd 11. pont) 

- 5000.- Ft. eljárási illeték (illetékbélyeg formájában a kérelemre ragasztva) VAGY 

amennyiben az engedélyes illetékmentességre jogosult, erre vonatkozó nyilatkozat  

(3. sz. melléklet szerint) VAGY amennyiben költségmentességre lehet jogosult, erre 

irányuló kérelem és a szükséges mellékletek (4. sz. melléklet szerint) 

 

4. barlangi képződmények kimentése, hasznosítása, értékesítése, külföldre juttatása 

 

A kérelem tartalmi elemei, mellékletei: 

- Kérelmező neve, címe (amennyiben eltérő, postázási cím), lehetőség szerint e-mail 

címe, telefonszáma 

- Amennyiben a kérelem aláírója és a tevékenységért felelős személy nem egyezik, a 

felelős személy neve, címe, lehetőség szerint e-mail címe, valamint írásbeli nyilatkozata, 

amelyben elvállalja a megbízatást 

- A tevékenységben résztvevők létszáma, a létszám indokoltsága 

- A tevékenység tárgya, célja, módja, időpontja, időtartama, mennyiség 

- A tevékenység végzésének pontos helye, lehetőség szerint térképen bejelölve 

- Amennyiben az engedélyes részére Főosztályunka korábbi évek folyamán azonos 

tárgyú engedélyt adott ki, az abban előírt beszámoló/kutatási jelentés benyújtása (ha ezt 

nem tette még meg). 

- A kérelmezett tevékenység helyének megközelítése, a szükséges felszerelés 

szállításának módja, igénybe vesznek-e gépjárművet – amennyiben igen, lásd 10. pont) 

- Az igazgatási szolgáltatási díj átutalását (a Főosztály számlaszáma 3. sz. melléklet) 

vagy csekken történt befizetését igazoló bizonylat másolata.  

A díj mértéke 60.000,- Ft (1. sz. melléklet 32.3. pontja szerint) 

VAGY amennyiben költségmentességre lehet jogosult, erre irányuló kérelem és a 

szükséges mellékletek (4. sz. melléklet szerint) 

 

5. barlangban, barlangszakaszban végzendő kutatás, kísérlet, gyűjtés 

 

A kérelem tartalmi elemei, mellékletei: 

- Kérelmező neve, címe (amennyiben eltérő, postázási cím), lehetőség szerint e-mail 

címe, telefonszáma 

- Kutatásvezető megnevezése, barlangi kutatásvezetői / barlangi túravezetői igazolvány 

száma, amennyiben nem ő a kérelmező, írásbeli nyilatkozata, amelyben elvállalja a 

megbízatást 
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- Ha a kérelem feltáró kutatásra  (ismeretlen barlangok, barlangszakaszok feltárására) 

irányul, és a kérelmező megjelöl kutatásvezető-helyettest (nem kötelező),  

a kutatásvezető-helyettes megnevezése, kutatásvezetői igazolvány száma 

- Kutatási terv 

- Amennyiben az engedélyes részére Főosztályunk a korábbi évek folyamán azonos 

tárgyú engedélyt adott ki, az abban előírt beszámoló/kutatási jelentés benyújtása (ha ezt 

nem tette még meg). 

- A kérelmezett tevékenység helyének megközelítése, a szükséges felszerelés 

szállításának módja, igénybe vesznek-e gépjárművet – amennyiben igen, lásd 11. pont) 

- 5000.- Ft. eljárási illeték (illetékbélyeg formájában a kérelemre ragasztva) VAGY 

amennyiben az engedélyes illetékmentességre jogosult, erre vonatkozó nyilatkozat  

(3. sz. melléklet szerint) VAGY amennyiben költségmentességre lehet jogosult, erre 

irányuló kérelem és a szükséges mellékletek (4. sz. melléklet szerint) 

 

6. barlangi búvármerülés 

 

A kérelem tartalmi elemei, mellékletei: 

- Kérelmező neve, címe (amennyiben eltérő, postázási cím), lehetőség szerint e-mail 

címe 

- Amennyiben a kérelem aláírója és a tevékenységért felelős személy nem egyezik, a 

felelős személy neve, címe, lehetőség szerint e-mail címe, valamint írásbeli nyilatkozata, 

amelyben elvállalja a megbízatást 

- A tevékenységben résztvevők létszáma, a létszám indokoltsága 

- A tevékenység tárgya, célja, módja, időpontja, időtartama, mennyiség 

- A tevékenység végzésének pontos helye, lehetőség szerint térképen bejelölve 

- Amennyiben az engedélyes részére Főosztályunk a korábbi évek folyamán azonos 

tárgyú engedélyt adott ki, az abban előírt beszámoló/kutatási jelentés benyújtása (ha ezt 

nem tette még meg). 

- A kérelmezett tevékenység helyének megközelítése, a szükséges felszerelés 

szállításának módja, igénybe vesznek-e gépjárművet – amennyiben igen, lásd 10. pont) 

- kutatási célból történő barlangi búvármerülés esetén 5000.- Ft. eljárási illeték 

(illetékbélyeg formájában a kérelemre ragasztva) VAGY amennyiben az engedélyes 

illetékmentességre jogosult, erre vonatkozó nyilatkozat (3. sz. melléklet szerint) VAGY 

amennyiben költségmentességre lehet jogosult, erre irányuló kérelem és a szükséges 

mellékletek (4. sz. melléklet szerint) 

- nem kutatási célból történő barlangi búvármerülés esetén az igazgatási szolgáltatási díj 

átutalását (a Főosztály számlaszáma 2. sz. melléklet) vagy csekken történt befizetését 

igazoló bizonylat másolata.  

 A díj mértéke 5.500,- Ft (1. sz. melléklet 32.5. pontja szerint) 
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VAGY amennyiben költségmentességre lehet jogosult, erre irányuló kérelem és a 

szükséges mellékletek (4. sz. melléklet szerint) 

 

7. barlangban történő filmforgatáshoz  

 

A kérelem tartalmi elemei, mellékletei: 

- Kérelmező neve, címe (amennyiben eltérő, postázási cím), lehetőség szerint e-mail 

címe 

- Amennyiben a kérelem aláírója és a tevékenységért felelős személy nem egyezik, a 

felelős személy neve, címe, lehetőség szerint e-mail címe, valamint írásbeli nyilatkozata, 

amelyben elvállalja a megbízatást 

- A tevékenységben résztvevők létszáma, a létszám indokoltsága 

- A tevékenység tárgya, célja, módja, időpontja, időtartama, mennyiség 

- A tevékenység végzésének pontos helye, lehetőség szerint térképen bejelölve 

- Amennyiben az engedélyes részére Főosztályunk a korábbi évek folyamán azonos 

tárgyú engedélyt adott ki, az abban előírt beszámoló/kutatási jelentés benyújtása (ha ezt 

nem tette még meg). 

- A kérelmezett tevékenység helyének megközelítése, a szükséges felszerelés 

szállításának módja, igénybe vesznek-e gépjárművet – amennyiben igen, lásd 11. pont) 

- Tudományos, oktatási, ismeretterjesztési, stb. célból történő filmforgatás esetén  

5000.- Ft. eljárási illeték (illetékbélyeg formájában a kérelemre ragasztva) VAGY 

amennyiben az engedélyes illetékmentességre jogosult, erre vonatkozó nyilatkozat  

(3. sz. melléklet szerint) VAGY amennyiben költségmentességre lehet jogosult, erre 

irányuló kérelem és a szükséges mellékletek (4. sz. melléklet szerint) 

- Reklámfilm, játékfilm, videoklip forgatása esetén az igazgatási szolgáltatási díj átutalását 

(a Főosztály számlaszáma 3. sz. melléklet) vagy csekken történt befizetését igazoló 

bizonylat másolata. 

A díj mértéke 30.000,- Ft (1. sz. melléklet 32.7. pontja szerint) 

VAGY amennyiben költségmentességre lehet jogosult, erre irányuló kérelem és a 

szükséges mellékletek (4. sz. melléklet szerint) 


