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Hatáskörrel rendelkező
szervezet

Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Illetékesség
A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 59-60. §-a alapján Nógrád 
megye

Ügyintézés helye

Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 
Földművelésügyi Osztály
3100 Salgótarján, Baglyasi út 2.

Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok

 Vadállomány becslési jelentés és vadgazdálkodási terv 
 Befizetés igazolás

Ügyintézés illetéke, 
igazgatási szolgáltatási
díj

10.000.- Ft

Ügyintézési határidő  60 nap

Eljárást megindító irat 
(kérelem) 
benyújtásának módja

Személyesen vagy elektronikus (e-Papír szolgáltatás, 
vadhal@nograd.gov.hu) úton.

Alapvető eljárási 
szabályok, ügymenetre
vonatkozó tájékoztatás

A vadászatra jogosult a vadgazdálkodási üzemterv alapján köteles
a  vadászterület  éves  vadgazdálkodási  tervét  elkészíteni  és  azt
legalább  a  tárgyév  február  hónapjának  tizenötödik  napjáig  a
vadászati hatósághoz jóváhagyás céljából benyújtani.

Az éves vadgazdálkodási terv tartalmazza:
 a vadfajonként az elejthető, elfogható vadlétszámot;
 a  vadászterületen  vadászat  céljából  szabadon  engedhető

mesterségesen tenyésztett vad faját és darabszámát;
 és  az  e  törvény  végrehajtására  kiadott  rendeletben

meghatározott  egyéb  apróvadfajok  gyérítésének
végrehajtási  tervszámait,  eszközeit  és  ütemezését.  (7.
számú melléklet a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelethez - I. A
Vadállománybecslés  és  az  Éves  Vadgazdálkodási  Terv
tartalmi követelményei).


A  vadászati  hatóság  vizsgálja  az  éves  vadgazdálkodási  terv
tartalmát,  a  becsült  vadlétszámokat,  a  tervezett
állományszabályozást,  tervezett  vadtelepítést,  értékesítést.  A
hatóság vizsgálja továbbá a tervezett mesterséges vadtenyésztést
(fácán,  fogoly,  vadkacsa),  azon  belül  is  a  tervezett  zárt  téri
törzsállományt,  a  tervezett  értékesítést  és  vásárlást,  valamint  a
tervezett kitelepítéseket. Hatóságunk a mesterséges vadtenyésztés
kapcsán szakvéleményt kér az állategészségügyi társhatóságtól.

Ellenőrzésre  kerül  még  a  tervezett  vadtakarmányozás  és
vadföldművelés,  valamint  a  tervezett  vadgazdálkodási
berendezések, és amennyiben a vadászatra jogosult egyéb közlést
fogalmazott meg, azok elbírálása.

Hatóságunk  az  év  során,  későbbiekben  a  vadászatra  jogosult



komplex  ellenőrzése  kapcsán vizsgálja,  hogy a jóváhagyott  éves
vadgazdálkodási  tervben  foglaltaknak  megfelelően  történt  e  a
vadászatra jogosult vadgazdálkodása.

Amennyiben az éves vadgazdálkodási terv tartalmilag megfelel az
ajánlásoknak, és hatóságunk a kérelemnek teljes egészében helyt
ad, valamint az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, úgy egyszerűsített
határozat formájában dönt hatóságunk.

Ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke

 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a 
vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet a vad védelméről, a 
vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi 
LV. törvény végrehajtásának szabályairól

 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 
törvény. 

 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi 
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről

 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1 melléklet 13. 
Vadgazdálkodási díjak

Ügyintézéshez 
használt, letölthető 
nyomtatványok

Országos Vadgazdálkodási Adattár 
http://www.ova.info.hu/index.html

Időpontfoglalás nincs

Igénybevehető 
elektronikus 
programok elérése

nincs

Tájékoztatás az 
ügyfelet megillető 
jogokról és 
kötelezettségekről.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
alapján
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