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A vadászati idény az a naptári időszak, amely a vadászati 
éven belül kijelöli az egyes vadfajok vadászatának idejét. A 
vadászati idényen kívüli időszakban a vadfajt kímélni kell. 
A vadászati hatóság – közösségi jelentőségű vadászható 
vadfaj vonatkozásában a 38/A. § (1)–(3) bekezdésében fog-
laltak szerint – 
a) vad-, illetve állományvédelmi okból a vadászati idényen 
belül meghatározott vadászterületeken korlátozhatja vagy 
megtilthatja egy vagy több vadfaj vadászatát; 
b) meghatározott vadfaj esetén vadászati tilalmi időben va-
dászatot engedélyezhet vagy vadászatra kötelezheti a vadá-
szatra jogosultat. 
Idényen kívüli vadászat az alábbi indokokkal terjeszthető 
elő: 
a) közegészségügyi, illetve közbiztonsági okból, 
b) a légi közlekedés biztonsága érdekében, 
c) a növényi kultúrák, a termés, az állatállomány, az erdők, 
a halállományok, a vizek súlyos károsodásának megelőzése
érdekében, 
d) kutatás és oktatás, állományfeljavítás, visszatelepítés és 
az ezekhez szükséges tenyésztés céljából, 
e) egyes vadászható madárfajok – az érintett állomány 
nagyságához mérten – kisszámú szelektív befogásának, 
tartásának, illetve hasznosításának érdekében, 
f) a vadon élő állatok és növények, valamint a természetes 
élőhelyek védelme érdekében, vagy 
g) más kiemelkedően fontos társadalmi, gazdasági közér-
dek, valamint a köz- és magántulajdon súlyos károsodástól 
való megóvása érdekében. 
A hatósági döntésben meg kell határozni: 
a) a vadfajt és az egyedek számát, 
b) a befogás vagy elejtés módját, eszközeit, 
c) azt a területet, amelyen a tevékenység gyakorolható, 
d) a tevékenység időtartamát, és 

e)  a tevékenység vadászati  hatóság általi  ellenőrzésé-



nek módját.

Ügytípushoz kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke

 A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 
vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 38.§, 38A. § 

 A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 
vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtá-
sának szabályairól szóló 79/2004. (V.4.) FVM rende-
let. 

Ügyintézéshez használt, 
letölthető nyomtatványok

nincs

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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