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T Ö R V É N Y E K  É S  D E K R É T U M O K 

 
ROMÁNIA PRLAMENTJE 

 
A KÉPVISELŐHÁZ          A SZENÁTUS 
 

T Ö R V É N Y 
a barlangi balesetek megelőzéséről és a barlangi mentésrőlx) 

 
 Románia Parlamentje elfogadja ezt a törvényt. 
 

I. FEJEZET 
A barlangi mentés megszervezése 

 
 1. cikk – E törvény szabályozza a barlangi balesetek megelőzését és a barlangi mentési tevékenység 
megszervezését Románia területén. 
                                                 
x) Megjelent a Monitorul Oficial al României I. Részének 2006. november 10-i 915. számában, amely a mellékleteket is közli. 
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 2. cikk – A barlangi mentési tevékenység (a továbbiakban: barlangi mentés) felöleli a megelőző 
járőrözést, a barlangi környezetben elveszett személyek keresését, a balesetekkor nyújtandó elsősegélyt, a 
sebesültek, illetve az eltévedt és megtalált személyek felszínre vagy a barlang bejáratához való 
kimenekítését, valamint az elhalálozott személyek felszínre juttatását. E tevékenységet barlangi mentésre 
kiképezett barlangászok végzik. 
 3. cikk – A látogatottságukból adódóan turisták és érdeklődők életét veszélyeztető barlangokat és más 
karsztképződményeket tartalmazó földterületek elhelyezkedése szerinti megyei tanácsok kötelesek 
megszervezni a megyei barlangi mentőszolgálatot, amely vezeti a barlangi baleset-megelőzési tevékenységet 
és a barlangi mentést. 
 4. cikk – A megyei barlangi mentőszolgálatok feladatköre a következő: 
 a) megszervezik és irányítják a barlangi baleset-megelőzést; 
 b) adminisztratív és szervezési szempontból irányítják a barlangi mentést; 
 c) irányítják és felügyelik a barlangok műszaki berendezését, ennek karbantartását és rehabilitálását, 
mely célból az objektumok gondnokságát vagy, az esetnek megfelelően, ügykezelését ellátó jogi 
személyekkel közös tevékenységeket kezdeményeznek; 
 d) fogadják a barlangi balesetet jelentő sürgősségi hívásokat; 
 e) megszervezik a barlangászok felkészítését a barlangi mentés területén; 
 f) ellátnak bármely más, a barlangi mentéssel kapcsolatos feladatkört, amelyet a hatályos 
jogszabályok írnak elő vagy a megyei tanács állapít meg; 
 g) együttműködnek a hasonló tevékenységű országos és nemzetközi intézményekkel. 
 5. cikk – A megyei barlangi mentőcsoportokat a következők révén hozzák létre: 
 a) valamennyi mentővel egyénileg, a hatályos jogszabályok alapján kötnek együttműködési vagy 
önkéntességi szerződést; 
 b) szolgáltatásnyújtási magánjogi szerződést kötnek bármely típusú kereskedelmi társasággal vagy 
nem kormányszerv szervezettel, amelynek tevékenységi köre felöleli a barlangi mentést, és e feladatkör 
ellátásához rendelkezik a szükséges műszaki, logisztikai és humánerőforrással.    
 6. cikk – A megyei barlangi mentőcsoport legalább 15, barlangi mentői bizonyítvánnyal rendelkező 
tagból áll. 
 7. cikk – A megyei barlangi mentőcsoportok számát a Romániai Barlangi Mentők Testületének – 
CORSA megkérdezésével, a megyei tanács állapítja meg az illető övezet jellemzőinek, a turisták és a 
barlangászok számának függvényében. 
 8. cikk – A megyei barlangi mentőcsoport fő feladatköre a következő: 
 a) tervet készít a barlangi balesetek megelőzésére és az ilyen események bekövetkezése esetén 
szervezett beavatkozásról; 
 b) sürgősségi rendszerben kiszáll a balesetek helyszínére, elsősegélyt nyújt, kimenekíti a sebesülteket 
és a betegeket, felszínre hozza az elhalálozott vagy az eltévedt és megtalált személyeket, továbbá elszállítja 
ezeket annak érdekében, hogy átadja a felszíni hegyimentő alakulatoknak, a Sürgősségi Életmentő 
Szolgálatnak (SMURD) vagy a mentőszolgálatnak;  
 c) megelőző járőrözést biztosít a turisták által látogatott, fokozott veszélyességű karsztképződmények 
övezetében; 
 d) ellát a megyei barlangi mentőcsoport felkészültségi tárgyát képező, a hatályos jogszabályokban 
előírt bármely más feladatot. 
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 9. cikk – A megyei barlangi mentőcsoportot egy megyei műszaki tanácsadó vezeti, akit a csapat 
tagjainak javaslatára, a Romániai Barlangi Mentők Testülete – CORSA nevez ki. A műszaki tanácsadó 
feladatköre a következő: 
 a) fenntartja a kapcsolatot a helyi közigazgatással és a mentőkkel; 
 b) megállapítja a tevékenységi övezetében alkalmazandó beavatkozási tervet; 
 c) biztosítja az irányítása alatt álló megyei központ csapatainak kiképzését; 
 d) irányítja és kezeli a barlangi mentési műveletet; 
 e) a lehető legrövidebb időn belül mozgósítja a barlangi baleset helyszínére kiszálló csapatot. 
 10. cikk – Rendelkezésre nem állás esetére a megyei műszaki tanácsadónak helyetteseket kell 
kineveznie, akik feladatkörét átveszik. 
 11. cikk – A megyei tanács a 8. cikk b) pontjában említett tevékenységek elvégzése érdekében ellátja 
a megyei barlangi mentőcsoportot azokkal a beavatkozási, mentési, kimenekítési és személyszállítási 
felszerelésekkel, amelyeket az 1. számú mellékletben foglalt minimális jegyzék tüntet fel. A minimális  
ellátmányozási jegyzék a Romániai Barlangi Mentők Testülete – CORSA javaslatára kibővíthető. E 
felszereltségek rendeltetésszerű használatáért és megőrzéséért a megyei műszaki tanácsadó felel. 
 12. cikk – A megyei barlangi mentőcsoport valamennyi tagja el van látva a 2. számú mellékletben 
előírt minimális egyéni felszereléssel. 
 13. cikk – A baleset helyszínén nyújtandó szakszerű elsősegélynyújtás érdekében a barlangi 
mentőcsoportok részt vesznek a megyei mentőszolgálatoknál vagy a megyei korházak sürgősségi osztályán 
szervezett képzéseken. 
 14. cikk – A barlangi mentőcsoportok tagjainak jelvényeit, igazolványait és felszerelésük 
megkülönböztető színeit a Romániai Barlangi Mentők Testülete – CORSA állapítja meg, ezek pedig 
Románia egész területén egységesek. E jelvények engedéllyel nem rendelkező személyek általi viselése 
bűncselekménynek minősül, és a hatályos jogszabályoknak megfelelően büntetik. 
 15. cikk – A megelőző járőrözésben vagy a járőrözést megkövetelő beavatkozásokban a megyei 
műszaki tanácsadó hozzájárulásával, önkéntesként részt vehetnek más barlangászok is, az előbbi pedig 
köteles szigorú nyilvántartást vezetni ezekről. 
 16. cikk – A megyei barlangi mentőcsoportok finanszírozását és beavatkozási felszereléssel való 
ellátását a megyei tanács által a megyei barlangi mentőközpontnak kiutalt éves költségvetésből biztosítják.  
 17. cikk – A barlangi balesetek bekövetkezése esetén nyújtandó sürgősségi gyógyellátás biztosítása 
érdekében a megyei barlangi mentőcsapatok együttműködnek a hegyimentő közszolgálatokkal, a 
megyei/helyi mentőszolgálatokkal vagy a SMURD egységekkel. 
 18. cikk – Barlangi balesetek bekövetkezése esetén a megyei barlangi mentőcsapatok kérhetik a 
megyei/helyi mentőszolgálatok, a hegyimentő közszolgálatok vagy, az esetnek megfelelően, a 
csendőregységek támogatását, amelyek kötelesek átvenni és kórházba szállítani a sebesülteket. 
 19. cikk – A megyei barlangi mentőcsapatok azon tagjai, akik együttműködési vagy önkéntességi 
szerződést kötöttek és barlangi baleset-megelőzési műveleteken, barlangi felügyeleten, mentésen, felkészítőn 
vagy továbbképzésen vesznek részt, e tevékenységek időtartamára kiemelhetők munkahelyükről a Romániai 
Barlangi Mentők Testülete – CORSA és a munkahelyükként szolgáló egységek/intézmények között folytatott 
tárgyalások nyomán. Az illető időszakra a megyei barlangi mentőcsapatok tagjai megtartják a 
tevékenységkifejtésük szerinti egységekhez/intézményekhez egyéni munkaszerződéssel besorolt személy 
minőségüket. 
 20. cikk – A barlangi baleseteknél való beavatkozási műveletek teljes időtartamára a megyei barlangi 
mentőcsoportok tagjai élelmezési és szállítási pótlékban részesülnek. E pótlékokat a megyei tanács által 
évente kiutalt költségvetésből fedezik. 
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 21. cikk – A megyei barlangi mentőcsapatok ingyenesen jogosultak egy országos sürgősségi 
rádiófrekvenciára, továbbá a barlangi baleseteknél fellépő szervezési és irányítási feladatokra egy pár, szintén 
ingyenes jelző-visszajelentő munkafrekvenciára. 
 22. cikk – A megyei barlangi mentőcsapatokat egy egységes, az ország teljes területén érvényes 
riasztási szám tárcsázásával lehet riasztani. 
 23. cikk – A barlangi balesetek megelőzésében és a mentési tevékenység megszervezésében a 
Romániai Barlangi Mentők Testületének – CORSA feladatköre a következő: 
 a) műszaki szempontból, országos szinten irányítja a barlangi mentést; 
 b) kötelező műszaki szabályokat bocsát ki a barlangi mentési tevékenység vonatkozásában; 
 c) valamennyi karsztvidék tekintetében kidolgoz egy beavatkozási tervet arra az esetre, ha barlangi 
baleset következik be; 
 d) megszervezi a megyei barlangi mentőcsoportok tagjainak egyéni műszaki felkészítését és biztosítja 
e csoportok barlangászainak kiképzését; 
 e) megszervezi a megyei barlangi mentőcsoportok tagjainak időszakos műszaki képesítési vizsgáit; 
 f) fegyelmi büntetéseket alkalmaz tagjai vonatkozásában; 
 g) megállapítja a barlangi mentési szabályokat és a megyei barlangi mentőcsoportok összetételét a 
tevékenységi kör függvényében. 
 24. cikk – Barlangi mentővé válhat az alábbi feltételeket halmozottan teljesítő bármely személy: 
 a) legkevesebb 18 éves; 
 b) legalább 3 éves tapasztalattal rendelkező barlangász, mely tényállás a barlangászat ágazatában 
szervezett felkészítő tanfolyamok elvégzését igazoló bizonyítványával tanúsítható; 
 c) büntetlen előéletű; 
 d) egészségügyi alkalmassága kórlapjával alátámasztott; 
 e) részt vett és elvégezte a Romániai Barlangi Mentők Testülete – CORSA által szervezett valamely 
barlangi mentési felkészítőt; 
 f) magaviselete méltóságteljes és erkölcsös. 
 25. cikk – A megyei barlangi mentőcsoportok tagjai kötelesek részt venni a más szolgálatokkal 
közösen szervezett műveleteken, a Romániai Barlangi Mentők Testülete – CORSA által szervezett 
edzéseken, valamint a műszaki továbbképzési tanfolyamokon és felkészítőkön. 
 26. cikk – A barlangi övezet lehet mind természetes – hegyoldalak, hasadékok, üregek, mélyedések, 
fülkék, barlangok, mind mesterséges – bányafolyósokból nyíló barlangok. 
 27. cikk – A Romániai Barlangi Mentők Testülete – CORSA saját szabályok alapján határozza meg 
azokat a helyzeteket, amelyek a megyei barlangi mentőcsoportok valamely tagjának kizárását követelik meg. 
 

II. FEJEZET 
A barlangi balesetek megelőzése 

 
 28. cikk – A barlangi balesetek megelőzésének célja bármely esetlegesen bekövetkező baleset vagy 
incidens elhárítása, amely e környezet látogatóinak testi épségét veszélyeztetheti. 
 29. cikk – A barlangok veszélyességi fokuk szerinti osztályozási kritériumait a 3. számú melléklet 
tartalmazza. 
 30. cikk – A barlangi környezetben turisztikai tevékenységeket vagy barlanglátogatást szervező 
természetes vagy jogi személyek fő kötelezettségei a következők: 
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 a) barlangász szakképesítéssel rendelkező idegenvezetők szolgáltatásait venni igénybe, akik 
rendelkeznek megfelelő kommunikációs eszközökkel a megyei barlangi mentőcsoportok esetleges 
riasztására; 
 b) tájékoztatni a turistákat a barlanglátogatáshoz szükséges felszerelésről; 
 c) a csoport összetétele és a tagok felkészültségi szintje szerint választani ki a meglátogatandó 
üregeket; 
 d) tájékoztatást kérni a várható időjárási viszonyokról különösen azon helyek vonatkozásában, ahol 
fennáll a vízáradat kialakulásának veszélye. 
 31. cikk – A földalatti üregek gondnokságát vagy ügyvezetését ellátó jogi személyek kötelesek ezen 
üregek bejáratainál olyan figyelmeztető jeleket feltüntetni, amelyek tartalmazzák az üregek elhelyezkedése 
szerint illetékes megyei barlangi mentőcsoportok riasztási számait, valamint belefoglalni az objektumok 
menedzsmenttervébe egy – balesetekre kidolgozott – beavatkozási tervet. 
 32. cikk – Valamennyi megyei barlangi mentőcsoport köteles a tevékenységi körébe tartozó területek 
vonatkozásában kidolgozni egy baleset-megelőzési és beavatkozási tervet. 
 33. cikk – Kihágásnak minősülnek az alábbi cselekmények: 
 a) a 30. és 31. cikkben előírt kötelezettségek be nem tartása a természetes vagy jogi személyek által; 
 b) a 32. cikk előírásainak be nem tartása; 
 c) a megyei barlangi mentőcsoportok megszervezésének elmulasztása a barlangokat és más 
karsztképződményeket tartalmazó övezetekben. 
 34. cikk – A 33. cikkben előírt kihágásokat a következőképpen büntetik: 
 a) 2 000 lejtől 5 000 lejig terjedő bírsággal a 33. cikk a) és b) pontjában előírt cselekményeket; 
 b) 5 000 lejtől 10 000 lejig terjedő bírsággal a 33. cikk c) pontjában előírt cselekményeket. 
 35. cikk – A kihágások megállapítását és a bírságok alkalmazását az Országos Turisztikai Hatóság 
végzi. 
 36. cikk – A 33. cikkben előírt kihágások tekintetében alkalmazandók a kihágások jogi rendszeréről 
szóló, módosításokkal és kiegészítésekkel a 180/2002. számú törvénnyel jóváhagyott, utólagosan módosított 
és kiegészített 2/2001. számú kormányrendelet rendelkezései. 
 

III. FEJEZET 
Záró rendelkezések 

         
 37. cikk – Az 1 – 3. számú melléklet e törvény elválaszthatatlan részét képezi. 
 38. cikk – E törvény 2007. január 1-jén lép hatályba. 
 

Ezt a törvényt Románia Parlamentje Románia újraközzétett Alkotmánya 75. cikkének és 76. cikke (2) 
bekezdésének az előírásait betartva fogadta el. 
 

BOGDAN OLTEANU 
A KÉPVISELŐHÁZ ELNÖKE 

NICOLAE VĂCĂROIU 
A SZENÁTUS ELNÖKE 

 
Bukarest, 2006. október 31. 
402. szám 
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ROMÁNIA ELNÖKE 
 

D E K R É T U M 
a barlangi balesetek megelőzéséről és a barlangi mentésről  

szóló törvény kihirdetésérőlx) 
 

 Románia újraközzétett Alkotmánya 77. cikkének (1) bekezdése és 100. cikkének (1) bekezdése 
alapján, 
 
 Románia Elnöke d e k r e t á l j a: 
 
 Egyetlen cikk – Kihirdetjük a barlangi balesetek megelőzéséről és a barlangi mentésről szóló 
törvényt, és elrendeljük közzétételét Románia Hivatalos Közlönyének I. Részében.  
 

TRAIAN BĂSESCU 
ROMÁNIA ELNÖKE 

 
Bukarest, 2006. október 30. 
1212. szám 
 

* 
 

R O M Á N I A  K O R M Á N Y Á N A K  R E N D E L E T E I 
 

ROMÁNIA KORMÁNYA 
 

S Ü R G Ő S S É G I  R E N D E L E T 
a román állampolgárok külföldi szabad mozgásának rendszeréről szóló 248/2005. számú törvény 

módosításáról és kiegészítésérőlxx) 
 

 Figyelembe véve, hogy Románia teljesítette az Európai Unió polgárainak és családtagjaiknak a 
tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004. április 29-i 
2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a hazai joganyagba való teljes átültetéséhez szükséges 
valamennyi előzetes alakiságot azáltal, hogy értesítette az Európai Unió tagállamait a román állampolgárok 
számára kibocsátott személyazonossági iratok alakjáról és tartalmáról, és továbbította ezen államok 
mindegyikének e dokumentumok mintáját, 
 tekintettel annak szükségességére, hogy a 2004/38/EK irányelv előírásai átültetésének kontextusában 
megállapítsák a román állampolgároknak az Európai Unió tagállamaiban való szabad mozgását lehetővé tevő 
jogi keretet, 
 szem előtt tartva a 2007. január 1-jéig hátramaradt időszak rövidségét, és azt a tényt, hogy ezek a 
szabályozások Románia európai uniós csatlakozásának időpontjában ténylegesek kell legyenek, 
 mivel ezen elemek mindegyike a közérdeket célozza, és olyan rendkívüli helyzetet képeznek, 
amelynek szabályozása nem tűr halasztást, 
 Románia újraközzétett Alkotmányának 115. cikke (4) bekezdése alapján, 

                                                 
x) Megjelent a Monitorul Oficial al României I. Részének 2006. november 10-i 915. számában. 
xx) Megjelent a Monitorul Oficial al României I. Részének 2006. december 8-i 981. számában. 
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 Románia Kormánya elfogadja ezt a sürgősségi rendeletet. 
 
 I. cikk – A román állampolgárok külföldi szabad mozgásának rendszeréről szóló, a Monitorul Oficial 
al României I. Részének 2005. július 29-i 682. számában közzétett, utólagosan módosított és kiegészített 
248/2005. számú törvényx) módosul és kiegészül a következők szerint: 
 1. A 6. cikk után beiktatják a következő szövegű 61. cikket: 
 „61. cikk – (1) E törvény értelmében az érvényes személyazonossági igazolvány utazási 
dokumentumként szolgál, melynek alapján a román állampolgárok az Európai Unió tagállamaiban 
utazhatnak. 
 (2) A személyazonossági igazolvány jogi rendszerét a román állampolgárok nyilvántartásáról, 
lakóhelyéről, tartózkodási helyéről és személyazonossági okmányairól szóló, módosításokkal és 
kiegészítésekkel a 290/2005. számú törvénnyel jóváhagyott, utólagosan kiegészített 97/2005. számú 
sürgősségi kormányrendelet írja elő, azon esetek kivételével, amelyekben e törvény másként rendelkezik.” 
 2. A 28. cikk (5) bekezdésének szövege a következő lesz: 
 „(5) Azon román állampolgár, aki ellen elrendelték a külföldön való szabad mozgási jogának 
korlátozását, kizárólag az illető államban való jelenlétét megkövetelő objektív okok miatt, az e sürgősségi 
rendelet alkalmazási szabályaival megállapított rendkívüli esetekben utazhat abba az államba/azokba az 
államokba, amely/amelyek tekintetében az illető intézkedést elrendelték.” 
 3. A 30. cikk (1) bekezdésének szövege a következő lesz: 
 „30. cikk – (1) A határrendészeti szervek a román kiskorú állampolgárok számára csak akkor engedik 
meg a Romániából való kilépést, ha nagykorú természetes személy kíséri, a következő esetekben: 
 a) a kiskorúnak, aki be van írva mindkét szülő utazási dokumentumába vagy, az esetnek megfelelően, 
egyéni utazási dokumentummal, illetve személyazonossági igazolvánnyal rendelkezik, és külföldre a szülők 
kíséretében utazik, megengedik a kilépést a szülőkkel azonos feltételek között, és azokkal együtt; 
 b) a kiskorúnak, aki be van írva az egyik szülő útlevelébe és ezzel együtt utazik külföldre vagy, az 
esetnek megfelelően, egyéni utazási dokumentummal, illetve személyazonossági igazolvánnyal rendelkezik 
és a szülők egyikével utazik, megengedik a kilépést ugyanolyan feltételek között és ezzel együtt, ha a kísérő 
szülő felmutatja a másik szülő nyilatkozatát, amelyből kitűnik hozzájárulása az illető utazáshoz a rendeltetés 
szerinti államba, illetve államokba, valamint az utazás időtartamára vonatkozóan vagy, az esetnek 
megfelelően, ha tanúsítják a másik szülő elhalálozását; 
 c) a kiskorúnak, aki be van írva az egyik szülő útlevelébe és ezzel együtt utazik külföldre vagy, az 
esetnek megfelelően, egyéni utazási dokumentummal, illetve személyazonossági igazolvánnyal rendelkezik 
és a szülők egyikével utazik, megengedik a kilépést  ugyanolyan feltételek között és ezzel együtt, anélkül, 
hogy szükséges lenne a másik szülő nyilatkozata, de csak akkor, ha a kísérő szülő igazolja, hogy a kiskorút 
jogerős és visszavonhatatlan bírói határozattal reá bízták;  
 d) a kiskorúnak, aki egyéni útlevéllel vagy személyazonossági igazolvánnyal rendelkezik és más 
nagykorú természetes személy kíséretében utazik, megengedik a kilépést ugyanolyan feltételek között és 
ezzel együtt, csakis akkor, ha az illető kísérő személy felmutatja mindkét szülő nyilatkozatát, vagy, az 
esetnek megfelelően, annak a szülőnek a nyilatkozatát, akire a kiskorút jogerős és visszavonhatatlan bírói 
határozattal bízták, a túlélő szülő vagy a törvényes képviselő nyilatkozatát, amelyből kitűnik ezek 
hozzájárulása az illető utazáshoz a rendeltetés szerinti államba, illetve államokba, valamint az utazás 
időtartama tekintetében, valamint kitűnnek az illető kísérő személyazonossági adatai.” 
  

                                                 
x) Magyar nyelven megjelent Románia Hivatalos Közlönyének 2005. szeptember 13-i 201. számában. 
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 4. A 43. cikk szövege a következő lesz: 
 „43. cikk – A külföldi szabad mozgás jogának felfüggesztési ideje alatt az utazási dokumentumok 
kibocsátására illetékes hatóság ideiglenesen elutasíthatja a 6. cikk (1) bekezdésében említett utazási 
dokumentumok kibocsátását az illető román állampolgárnak, ha pedig a kibocsátás megtörtént, az intézkedés 
végrehajtására illetékes hatóság visszavonhatja azokat.” 
 5. A 46. cikk n) pontjának szövege a következő lesz: 
 „n) a 6. cikk (1) bekezdésében említett utazási dokumentumok 3 éves időintervallum keretében való 
ismételt elvesztése, megrongálása vagy megsemmisítése.” 
 II. cikk – A Román Határrendészeti Főfelügyelőség elrendeli a személyazonossági igazolvány 
alapján való belépést engedélyező európai uniós tagállamok jegyzékének kifüggesztését a nemzetközi 
forgalom előtt megnyitott államhatár-átkelőknél és saját internet-honlapján.   
 III. cikk – E sürgősségi rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba. 
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MEGJEGYZÉS: E szám a Monitorul Oficial al României I. Részének 2006. évi 915. és 981. számából tartalmaz 
kivonatokat. Értelmezés tekintetében jogi hatálya csak a román nyelvű szövegnek van. 
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