
Földművelésügyi ügyintézés – Vadkárelhárító kerítés létesítése

Hatáskörrel rendelkező 
szervezet

Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

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

Ügyintézés helye

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

Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok

 kérelem, vadászatra jogosult hozzájárulása, befizetés igazo-
lás

 megkeresés

Ügyintézés illetéke, 
igazgatási szolgáltatási 
díj

10000.-

Ügyintézési határidő  60 nap 

Eljárást megindító irat 
(kérelem) benyújtásának 
módja

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

Alapvető eljárási 
szabályok, ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás

a) Vadászterületen – a védett természeti területen, a honvéde-
lemért felelős miniszter által vezetett  minisztérium vagyon-
kezelésében lévő területen, az erdőről, az erdő védelméről
és az erdőgazdálkodásról szóló törvény hatálya alá tartozó
területeket kivéve – a vad mozgását befolyásoló, tartós tele-
pítésű kerítés a vadászatra jogosult hozzájárulásával, és a
vadászati hatóság engedélyével létesíthető. 

A kérelem beérkezését követően a vadászati hatóság megvizsgálja,
hogy  a  kérelemhez  csatolták-e  a  vadászatra  jogosult
hozzájárulását,  illetve  az  igazgatási  szolgáltatási  díj  befizetését.
Amennyiben a kérelem megfelel a tartalmi követelményeknek és a
vadászatra  jogosult  hozzájárult  a  tartós  telepítésű  kerítés
létesítéséhez a vadászati hatóság az engedélyt megadja.

b) Vadkárelhárítási célból erdei kerítés csak abban az esetben
létesíthető,  ha a vadászati  hatóság véleménye alapján az
erdőtelepítés, erdőfelújítás védelme a vadállomány apasztá-
sával vagy más vadkárelhárítási módszerrel nem biztosítha-
tó. A vadkárelhárító kerítés létesítése meghaladja a rendes
erdőgazdálkodás körét.

Hatóságunk a beérkező megkeresést követően, amennyiben nem
teljesen  egyértelmű  a  vadkárelhárító  kerítés  szükségessége,  a
bejelentett  erdőrészletek  alapján  a  következőket  ellenőrzi:  az
erdőgazdálkodó  és  a  vadászatra  jogosult  vadkár  megelőzés
céljából felvette e egymással a kapcsolatot, a vadászatra jogosult
éves  vadgazdálkodási  tervének  teljesítését  (idő  és
területarányosan), az alternatív védekezési módszerek használatát,



és  alkalmasságát,  állományszabályozó  vadászat  megkérésére
vonatkozó kérelem érkezett  e be. Hatóságunk vizsgálja  a vadkár
okát (különböző vadfajok károkozása, termőhelyi vagy technológiai
problémák  fellépése,  időjárási  szélsőségek),  végezetül  pedig
mérlegel  a  kerítés  indokoltságát  illetően.  Amennyiben  indokolt  a
vadkárelhárító kerítés létesítése, úgy a szakkérdés véleményezése
által  hatóságunk  tájékoztatja  az  Erdészeti  Hatóságot
véleményünkről,  amennyiben  úgy  látja,  hogy  az  erdőrészlet
védelme  alternatív  módszerek  (kémiai  védekezés,  vadriasztás,
villanypásztor,  emelt  nagyvadhasznosítás)  alkalmazásával
biztosítható,  úgy  a  véleményezésében  ajánlást  fogalmaz  meg  e
módszerekkel kapcsolatosan.

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
- 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és 
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
– 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az
erdőgazdálkodásról

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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