
  

 

Melyik jogszabályok 
vonatkoznak a túrázásra?

Hasznos jogszabályok

- 1996. évi LIII. törvény a természet 
védelmér ől

- 2009. évi XXXVII. törvény az erd őről

- 1996. évi LV. Törvény a vad védelméről, 
vadgazdálkodásról, valamint a 
vadászatról

Hasznos jogszabályok

� 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési 
jogról, közhasznú jogállásról, valamint  
civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról

� 2005. évi LXXXVIII. törvény a 
közérdekű önkéntes munkáról

� 2004. évi I. törvény a sportról

És még...

- 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről 
(2. § 25-26.; 6/F §) - utazásszervezés

- 2011. évi CXII. törvény az információs 
önrendelkezési jogokról és az 
információszabadságról (20.§)

- 41/1995. (VIII.31.) IKM rendelet az 
idegenvezetésről

- 213/1996. számú Kormányrendelet az 
utazásszervező és – közvetítő 
tevékenységről

1996. évi LIII. törvény a 
természet védelméről

A törvény célja, alapelvek

- a természeti értékek, területek, tájak, azok 
biológiai sokféleségének védelme, 
megismerésének és fenntartható 
használatának elősegítése

- a természetvédelem hagyományainak 
megóvása

- minden természetes és jogi személy és 
szervezet kötelessége a természeti értékeke 
és területek védelme



  

 

A törvény rendelkezik...

- tájvédelem (települési rendezési terv, 
útépítés...)

- a vadon élő élővilág általános védelme 
(őshonos, tájidegen, betelepített fajok...)

- természeti területek (erdő, gyep, nádas...)

- élőhelyek védelme (gazdálkodás)

- földtani természeti értékek (ásványok, 
ásványtársulások, ősmaradványok)

Védetté nyilvánítás (22-27. §)

Védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, 
barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, 
földvár!

A védett területeket táblával jelölik!

Védett természeti területek
(28-40. §)

- nemzeti parkok

- tájvédelmi körzetek

- természetvédelmi területek

- természeti emlékek

Nemzeti parkok

http://magyarnemzetiparkok.hu/
http://geo.kvvm.hu/tir/index.htm

Forrás:http://caesarom.com

Természetvédelmi hatóság 
engedélye szükséges:

- közösségi és sportesemények rendezéséhez, 
sportversenyekhez

- fokozottan védett természeti területre 
belépéshez – jelezett turistautak és 
tanösvények kivételével

A természetvédelmi igazgatás feladatait a 
miniszter, az államigazgatási szervek, 
valamint a jegyző látja el!

Természetvédelmi bírság (80. §)

- természet védelmét szolgáló törvény 
megsértése

- védett élő szervezet, életközösség 
élőhelyének zavarása

- engedély nélküli tevékenység

Polgári jogi felelősség
az okozott kárt meg kell téríteni! 



  

 

2009. évi XXXVII. törvény 
az erdőről, az erdő 
védelméről és az 

erdőgazdálkodásról

Alapfogalmak

- mint arborétum, nyiladék, tisztás...

- erdő: az Országos Erdőállomány Adattárban 
nyilvántartott erdő

1. § A törvény célja:

- az erdő és a társadalom viszonyának szabályozása
- fenntartható erdőgazdálkodás
- az erdő, mint életközösség és élőhely 
fennmaradásának, védelmének, gyarapodásának 
biztosítása
- az erdő hármas funkció jának, azaz a környezetre, 
társadalomra, valamint a gazdaságra gyakorolt 
hatás ának kiteljesedését, hogy hozzájáruljon az 
emberi élet fenntartásához és minőségének, 
javításához

Cél az erdő és a társadalom viszonyának 
szabályozása, az erd ő hármas funkciójának 
fenntartása, ezzel ...

a) a klímaváltozás hatásainak csökkentéséhez,
b) a biológiai sokféleség megőrzéséhez,

c) a vidékfejlesztéshez, az erdőgazdálkodással 
összefüggő foglalkoztatási lehetőségek bővítéséhez,

d) az ország környezeti állapotának javulásához,

e) a felszíni és felszín alatti vizek védelméhez,

f) a termőtalaj, a mezőgazdasági területek védelméhez,

g) a fa, mint megújuló energia- és nyersanyagforrás 
biztosításához,

h) a tiszta ivóvíz biztosításához,

i) az egészséges élelmiszerek előállításához,

15. § Erdészeti létesítmény

legalább részben erdőben található vagy ahhoz 
csatlakozó:
- erdészeti magánút
- keskeny nyomközű vasúti pálya
- erdő látogatsát, bemutatást szolgáló műtárgy, 
épület, egyéb létesítmény...
- létesítés, bővítés... engedélyköteles

17. § Erdőgazdálkodó

- az erdészeti hatóság által vezetett 
erdőgazdálkodói nyilvántartásban 
szereplő tulajdonos vagy jogszerű 
használó



  

 

22. § az erdő rendeltetése

Az erdő rendeltetése
a) a 24. § (2) bekezdés szerinti védelmi 
(természetvédelmi, talajvédelmi, határvédelmi, 
vízgazdálkodási...)
b) 25. § szerinti közjóléti  (gyógyerdő, parkerdő, 
tanerdő, vadaspark, Natura 2000...)
c) 26. § szerinti gazdasági  (faanyagtermelő, 
szaporítóanyag termelő, vadaskert, földalatti 
gombatermelő) 

Közjóléti erdőtervezés (37.§)

a jelzett turistautak és kerékpározás célját 
szolgáló utak, valamint a bejelentett lovaglás 
célját szolgáló utak nyomvonalát, jellemző 
adatait a közjóléti létesítményekről vezetett 
nyilvántartásban kell nyilvántartani és az 
erdészeti hatóság honlapján közzé kell tenni

http://erdoterkep.nebih.gov.hu/

Védelem a káros tevékenységek 
ellen (61.§)

TILOS!

 - hulladékot elhelyezni

- élő fáról, cserjéről gallyat, díszítő lombot 
levágni (kivéve a minőségi törzsnevelést 
elősegítő nyesést), mohát gyűjteni.

- motorfűrészt, 500 g-nál nagyobb fejtömegű 
fejszét, 30 cm-nél nagyobb vágólap 
hosszúságú kézifűrészt magánál tartani

Védelem a tűz ellen (64-67. §)

- ha nincs kijelölt hely – engedéllyel!

- parkerdőben kialakított tűzrakühely szabadon 
használható

- tilos tüzet gyújtani (erdő + 200 méter) tűzveszély 
időszakában (akár az erdő látigatásának a 
korlátozása is elrendelhető)

- őrzés, eloltás kötelező

- tűz esetén tűzoltóság és erdészeti hatóság 
értesítése kötelező!

www.nebih.gov.hu - tűzgyűjtási tilalom térkép

Erdei haszonvétel (68-69. §)

fakitermelés, vadászat, méhészet, elhalt fa és gally, toboz, 
gomba, gyümölcs, virág, gyógynövény

- tilos élő fáról, cserjéről gallyat levágni, mohát gyűjteni

- gombát, gyümölcsöt, 
gyógynövényt 
személyenként, saját 
szükségletre naponta 
max. 2kg mennyiségben 
állami tulajdonú 
erdőterületen szabad 
gyűjteni
- védett növényt nem

Az erdő látogatása (91-96. §)

-  a trv. az erdőben nem erdőgazdálkodási 
céllal tartózkodókat az erdő látogatójának 
minősíti

-  az erdőben - kevés kivételtől eltekintve - 
gyalogosan, kerékpárral és lóval saját 
felelősségére bárki ott tartózkodhat



  

 

Fontos – a gyalogos turistákat 
védő szabályozás

- megjelölt turistaúton kerékpározni és lovagolni 
csak akkor szabad, ha azt az erdészeti 
hatóság engedélyezte és az együttes 
használat lehetőségét a terepen megfelelő 
módon megjelölték

-  kiépített parkerdei utat is kizárólag az arra a 
célra megjelölt szakaszon szabad lovaglásra 
igénybe venni

- tilos quaddal, motorkerékpárral való 
közlekedés

Az erdőgazdálkodó 
hozzájárulásával szabad...

 - huszonnégy órát meghaladóan üdülési, 
illetőleg sportolási célból tartózkodni, 
táborozni, továbbá sátrat felverni;

- turistaútvonalat kijelölni és létesíteni;

- turisztikai berendezést, létesítményt építeni és 
fenntartani;

- ideiglenes árusítóhelyet üzemeltetni;

- sportversenyt rendezni.

- az erdőgazd. köteles a tevékenysége során 
megrongálódott jogszerűen kialakított 
turistautat, turisztikai berendezést, 
létesítményt haladéktalanul az eredeti 
állapotában helyreállítani, illetve 
rendeltetésszerű használatra alkalmassá 
tenni

- turista útvonalat jól láthatóan, az e törvény 
végrehajtására kiadott jogszabály szerint 
jelzéssel kell megjelölni, és nyilván kell 
tartani.

Korlátozások (94-95. §)

Az erdő területén erdőgazdálkodással és 
vadgazdálkodással összefüggő munkák is 
zajlanak, ezért az erdő látogatói 
találkozhatnak látogatást korlátozó, 
figyelmeztető táblákkal. 

A figyelmeztetéseket mindenkinek kötelessége 
betartani saját biztonsága és az erdő 
védelme érdekében is.

 

Vadászat

A vadászat időtartamára a vadászatra jogosult 
az erdőgazdálkodó hozzájárulásával 
átmenetileg korlátozhatja az erdő egyes 
részeinek a látogatását.

Ha rendezvényt szervezünk jelezzük azt az 
illetékes vadásztársaságok felé!

Sporttörvény

Kimondja, hogy:
•a sport nemzeti alapérték
•a testi és lelki egészség alapja
•közösségerősítő
•minden embernek joga van hozzá és az állam 
biztosítja a lehetőséget a sportolásra



  

 

16. § A sportegyesület

A Civil törvény és a Polgári törvénykönyv 
szabályai szerint működő egyesület, melynek 
alaptevékenysége a sporttevékenység 
szervezése, valamint a sporttevékenység 
feltételeinek megteremtése.

(versenysport, tehetséggondozás, utánpótlás-
nevelés, szabadidősport)

A bírósági nyilvántartásban fel kell tünteti a 
sportegyesületi jelleg et.

(17. § sportegyesület működési szabályai)

38. § MOB

(9) A MOB feladatai a szabadidősport terültén 
elsősorban:

népszerűsítő tevékenység, sporttevékenységek 
támogatásán keresztül szélesíti a sport 

tömegbázisát, a testmozgás, egészséges 
életmód népszerűsítése

55. § Helyi önkormányzatok szerepe 

 - meghatározza a helyi sportfejlesztési 
koncepciót

- együttműködik a sportszervezetekkel és 
szövetségekkel

- fenttartja a sportintézményeket
- ...

56. § Támogatás

- normatív működési támogatás
- pályázat

Utazásszervezői tevékenység

   Üzletszer ű gazdasági tevékenység 
keretében személyszállítási, szállás- és 
egyéb turisztikai szolgáltatások (így 
különösen étkezés, idegenvezetés, 
szórakoztató, illetve kulturális program) közül 
legalább kettőnek az együttesét tartalmazó 
szolgáltatás (a továbbiakban: utazási 
szolgáltatás) összeállítása és nyújtása

Engedélyköteles!

Idegenvezetés

Engedélyköteles!

Nem min ősül idegenvezetésnek  a 
szakvezetés  múzeumban, könyvtárban, 
műemléképületben, kiállításon, 
természetvédelmi területen  stb. ha azt az 
intézmény dolgozója, illetőleg 
Magyarországon bejegyzett tudományos és 
ismeretterjesztési célú társadalmi szervezet 
munkatársa végzi.



  

 


