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A kérelemhez mellékelni kell: 
 a Vtv. 12. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglaltakról hozott

határozatok másolati példányát, valamint 

 a Vtv. 12. § (12) bekezdésében meghatározott és az e rende-
letben megállapított szabályok alapján elkészített, a tulajdono-
si közösség működésére vonatkozó szabályzat teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalt példányát. 

 megválasztott közös képviselő nyilatkozatát, hogy a haszon-
bérlőnél nem tölt be vezető tisztséget 

 megválasztott közös képviselő nyilatkozata a Vtv. 12.§ (5) b, c
pontok alapján 

 megválasztott közös képviselő érvényes erkölcsi bizonyítvá-
nyát

 igazgatási szolgáltatási díj 20.000 Ft befizetésének igazolása 

 tulajdonosi gyűlést kezdeményező hirdetmények záradékolva 
eredeti példányok 

Ügyintézés illetéke, 
igazgatási 
szolgáltatási díj

20.000.-

Ügyintézési határidő 60 nap

Eljárást megindító 
irat (kérelem) 
benyújtásának módja

Személyes, postai, elektronikus

Alapvető eljárási 
szabályok, 
ügymenetre 
vonatkozó 
tájékoztatás

A vadászterület határát megállapító határozat alapján az érintett föld-
tulajdonosok vadászati joggal rendelkező közösséget (a továbbiak-
ban: tulajdonosi közösség) alkotnak. A tulajdonosi közösséget, vala-
mint a tulajdonosi közösség képviselőjét a vadászati hatóság nyilván-
tartásba veszi, illetve az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben 
foglaltak esetén a nyilvántartásból törli. 
Megválasztását követően a tulajdonosi közösség képviselője vad vé-
delméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi
LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 79/2004. (V.4.) FVM rendelet 1. 
számú mellékletében meghatározott adattartalmú és a Pest Megyei 
Kormányhivatal honlapján közzétett formanyomtatványon nyilvántar-
tásba vétel iránti kérelmet nyújt be a területi vadászati hatósághoz. A 



vadászati hatóság a tulajdonosi közösség képviselőjét az 1. számú 
melléklet A. pontja szerinti adattartalommal nyilvántartásba veszi. 
A területi vadászati hatóság a tulajdonosi közösség képviselőjének 
nyilvántartásba vétel iránti kérelmét elutasítja, ha a Vtv. 14. § (1) be-
kezdése szerinti hirdetmény: 
aa) nem felelt meg a Vtv. 14. § (2) bekezdésében meghatározott kö-
vetelményeknek, 
ab) kifüggesztése nem a Vtv. 14. § (1) és (2) bekezdésében előírtak 
szerint történt, vagy 
ac) nem tartalmazta, hogy a tulajdonosi gyűlés összehívását a va-
dászterület összes tulajdonosának a tulajdoni hányada arányában 
számított legalább egyötöde kezdeményezte, vagy 
b) a képviselő személyével szemben a Vtv. 12. § (5) vagy (7) bekez-
désében meghatározott kizárási ok áll fenn. 
A területi vadászati hatóság a tulajdonosi közösség képviselőjét a 
nyilvántartásból törli, ha annak megbízatása a Vtv. 12. § (8) bekezdés
b)–g) pontja alapján megszűnik, vagy a Vtv. 12. § (8) bekezdés a) 
pontjában meghatározott esetben a tulajdonosi közösség az új képvi-
selőt megválasztotta. 

Ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok 
jegyzéke

 A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászat-
ról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 

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

Ügyintézéshez 
használt, letölthető 
nyomtatványok

nincs 

Időpontfoglalás nincs

Igénybe vehető 
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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