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Az 557-21/2022. számú igazgatói utasítás 3. számú melléklete 

 

Természetfotózás és filmezés szabályai a HNPI vagyonkezelésében lévő területeken 

 

(1) A HNPI vagyonkezelésében lévő bemutatóterületeken és tanösvényeken a túrázás 2./ pontban 

részletezett általános szabályainak betartása mellett magán célú, szabad kézből, vagy állványról, 

monopodról történő természetfotózáshoz és filmezéshez, az adott területekre szóló érvényes 

belépőkártya megvásárlásán túl nem szükséges vagyonkezelői hozzájárulás.  

(2) A HNPI vagyonkezelésében lévő területeken lessátor- vagy leshelyállítás, valamint a 

bemutatóterületeken és tanösvényeken kívül eső területeken fotózási, filmezési, drónfelvétel készítési 

tevékenység csak a HNPI előzetes vagyonkezelői hozzájárulásával végezhető, az üzleti célú fotózásra, 

filmforgatásra, továbbá szakvezető és gépjármű igénybevételére vonatkozó díjszabás szerinti díjak 

megfizetése mellett. 

(3) Amennyiben a fotózás a tervezettek szerinti megtartása természetvédelmi, vagy egyéb 

területhasználati érdekeket sértene, úgy a kiadott hozzájárulást a HNPI korlátozhatja, vagy 

visszavonhatja. Ilyen esetekben kártérítési kötelezettségét a HNPI kizárja. 

(4) Az üzleti célú fotózási, filmforgatási, drónfelvétel készítési tevékenység végzésekor a HNPI saját, 

kísérő munkatársának jelenlétét kötheti ki. Az esetlegesen megsérült és földre kényszerült eszközök 

keresése és a helyszínről történő elszállítása csak a természeti értékek zavarása nélkül végezhető, 

amely a jelen lévő szakszemélyzet hozzájárulásával, illetve, ha szakszemélyzet nincs jelen, akkor a 

HNPI, vagyonkezelői hozzájárulásában megadott kapcsolattartójának értesítésével, annak 

hozzájárulásával kezdhető meg. Drónfelvételek készítése csak a vagyonkezelői hozzájárulásban foglalt 

feltételek, valamint a pilóta nélküli légijárművek használatára vonatkozó hatályos jogi szabályozás 

által előírt kötelezettségek betartása mellett kezdhető meg. 

(5) A vagyonkezelői hozzájárulásban megszabott feltételek megsértése esetén a fotó-, film-, vagy 

drónfelvételkészítő a területről kiutasítható, a tevékenységre vonatkozó hozzájárulás visszavonható. 

Természetvédelmi károkozás esetén a HNPI szabálysértési, súlyosabb esetben akár büntetőeljárást 

kezdeményezhet az elkövetővel szemben. 

(6) A vagyonkezelői hozzájárulással rendelkező köteles a hozzájárulást magánál tartani és ellenőrzés 

esetén, kérésre felmutatnia. Ellenőrzésre jogosultak a Természetvédelmi Őrszolgálat tagjai, valamint a 

HNPI arcképes igazolvánnyal rendelkező dolgozói. 

(7) A vagyonkezelői kérelem benyújtására alkalmas formanyomtatvány letölthető a nemzeti park 

honlapjáról (https://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/turizmus). 
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1. számú függelék az 557-21/2022. számú igazgatói utasításhoz:  

Természetkárosítás bűncselekmény törvényi tényállása 

 

Természetkárosítás1 

„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, 

a) hogy az (1) bekezdés a) vagy b) pontja esetében az elpusztított élő szervezet egyedeinek külön 

jogszabályban meghatározott, pénzben kifejezett értékének együttes összege eléri a fokozottan 

védett élő szervezet egyedei esetében megállapított, pénzben kifejezett legmagasabb érték 

kétszeresét, 

b) amely az (1) bekezdés c) pontja esetében az élő szervezet állományának fennmaradását 

veszélyezteti. 

(2a) A (2) bekezdés szerint büntetendő, aki a természetkárosítást méreg alkalmazásával vagy az állat 

elpusztítására alkalmas csalétek kihelyezésével, több állat életét veszélyeztetve követi el. 

(3) Aki a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekményt gondatlanságból követi el, vétség miatt két 

évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(3a) Aki a (2) vagy a (2a) bekezdésben meghatározott bűncselekményre irányuló előkészületet követ 

el, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(4) E § alkalmazásában élő szervezet egyede: 

a) az élő szervezet egyedének valamennyi fejlődési szakasza, alakja, állapota, 

b) az élő szervezetek keresztezéseként és kereszteződéseként létrejött egyed, 

c) az élő szervezet egyedének származéka, ami alatt érteni kell az elpusztult élőlényt, valamint annak 

vagy az élő szervezet egyedének bármely részét, továbbá azt a terméket vagy készítményt, amely a 

felsoroltak valamelyikéből készült, illetve ezek valamelyikéből származó összetevőt tartalmaz. 

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.   

                                                 
1
 2022. szeptember 21-én hatályos törvényszöveg. 
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(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.” 


