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Ügyintézés helye
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Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok

A vadászatra jogosult által elfogadott, az azonosító jel használatának
részletes  szabályait  magába  foglaló,  a  vadászat  helyi  rendjét
részletesen tartalmazó szabályzat (a továbbiakban: helyi szabályzat)
teljes  bizonyító  erejű  magánokiratba  foglalt  példányát,  valamint  a
vadászati jog haszonbérbe adása esetén a haszonbérleti szerződést.
A kérelemhez mellékelni kell a 20.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj
megfizetésének  igazolását,  valamint  vadásztársaság  és
vadásztársaságok  érdekképviseleti  szerve  esetén  a  vadászatra
jogosult teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát arra
vonatkozóan, hogy egy vadászterületre kötött érvényes haszonbérleti
szerződést

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  vadászati  jogra  vonatkozó  haszonbérleti  szerződés  megkötését
követően  a  vadászatra  jogosult  a  vad  védelméről,  a
vadgazdálkodásról,  valamint  a  vadászatról  szóló  1996.  évi  LV.
törvény  végrehajtásának  szabályairól  szóló  79/2004.  (V.4.)  FVM
rendelet  1.  számú mellékletében  meghatározott  adattartalommal,  a
Pest  Megyei  Kormányhivatal  honlapján  közzétett
formanyomtatványon nyilvántartásba vétel iránti kérelmet nyújt be a
területi vadászati hatósághoz. 
A területi vadászati hatóság a vadászatra jogosult nyilvántartásba vé-
tel iránti kérelmét elutasítja, ha 
– a haszonbérleti szerződést olyan tulajdonosi gyűlésen hozott döntés
alapján kötötték meg, amelynek összehívása során a Vtv. 14. § (1) 
bekezdése szerinti hirdetmény 

– nem felelt meg a Vtv. 14. § (2) bekezdésében meghatározott köve-
telményeknek, 

– kifüggesztése nem a Vtv. 14. § (1) és (2) bekezdésében előírtak 
szerint történt, vagy 

– nem tartalmazta, hogy a tulajdonosi gyűlés összehívását a vadász-



terület összes tulajdonosának a tulajdoni hányada arányában számí-
tott legalább egyötöde kezdeményezte, vagy 

– a kérelmező a Vtv. 16. § (1) és (2) bekezdésében, illetve 107. §-
ában meghatározott feltételnek nem felel meg. 

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

 -

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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