42/2006. (V. 31.) FVM rendelet
a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi
LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet
módosításáról
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban:
Vtv.) 100. § (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:
1. § A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának
szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (a továbbiakban: vhr.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A vadászterület határának megállapítására irányuló kérelem esetén, amelyet a Vtv. 12. §-a (1)
bekezdésének b) pontja alapján hozott határozat alapján terjesztenek elő, a (3) bekezdésben meghatározott
dokumentumokat csak a vadászterület határának megállapítását követően, attól számított 60 napon belül kell a
vadászati hatósághoz megküldeni.
(2) A vadászatra jogosultak (a továbbiakban: jogosult) hatósági nyilvántartásába társult vadászati jog gyakorlása
esetén a földtulajdonosok vadászati közösségét a vadászterület 4. számú melléklet szerinti kódszámának
megjelölésével kell bejegyezni. A jogosult székhelyeként a földtulajdonosok vadászati közössége képviselője által
megjelölt székhelyet, ennek hiányában a képviselő lakóhelyét kell bejegyezni.
(3) A jogosultak hatósági nyilvántartásba vételére vonatkozó kérelem mintáját az 1. számú melléklet tartalmazza.
A kérelemhez mellékelni kell:
a) a Vtv. 12. § (1) bekezdésének a) és c) pontjaiban foglaltakról hozott érvényes határozatok példányát;
b) a 6. §-ban meghatározott, a földtulajdonosok vadászati közössége működésére vonatkozó szabályzat két tanúval
hitelesített példányát;
c) a jogosult által elfogadott, a 44. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a 65. § (1)-(2) bekezdéseiben
meghatározottakat magába foglaló, a vadászat helyi részletes rendjét tartalmazó szabályzat (a továbbiakban: helyi
szabályzat) két tanúval hitelesített példányát;
d) a vadászati jog haszonbérbe adása esetén a haszonbérleti szerződést;
e) a jogosult által a vadászterület meghatározott részére kötött bérvadászati szerződést;
f) a vadászterületen a teljes vadászati évben vadászni jogosult vadászok névsorát, lakóhelyét és vadászjegyük vagy
- legalább egy teljes vadászati évre szóló bérvadászati szerződés esetén - a vadászati engedélyük számát.
(4) A hatósági nyilvántartásban a (2)-(3) bekezdésben foglalt adatokat érintő változást az őt érintő részek
vonatkozásában a jogosult, a földtulajdonosi közösséget érintő változást pedig a földtulajdonosok vadászati
közössége képviselője köteles a vadászati hatóságnak harminc napon belül írásban bejelenteni.
(5) Ha a vadászati jog haszonbérlője vagy a földtulajdonosi közösség képviselője jogi személy, a vadászati
hatóságnak a nyilvántartásba vételt megelőzően vizsgálnia kell a bírósági nyilvántartásba vétel, illetve a cégbírósági
bejegyzés meglétét.
(6) A vadászati hatóságnak gondoskodnia kell a személyes adatok védelmével kapcsolatos egyéb jogszabályban
rögzített rendelkezések maradéktalan érvényesítéséről.”
2. § A vhr. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vadászterület kiterjedésének megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni a Vtv. 8. § (2) bekezdésének b),
c) és e) pontja alkalmazásában azokat a település külterületén lévő ingatlanokat, amelyek a termőföldről szóló 1994.
évi LV. törvény hatálybalépéséig az ingatlan-nyilvántartásban zártkertnek minősültek.”
3. § (1) A vhr. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Társult vadászati jog esetén a földtulajdonosok vadászati közössége a Vtv. 12. §-ában foglaltak szerinti
határozathozatal részletes eljárási szabályait, valamint a tulajdonosi közösség működési szabályait - a (2)-(5)
bekezdésben, valamint a 7. § (1)-(3) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel - saját maga állapítja meg.
Amennyiben a földtulajdonosi közösség vadászati jogát maga gyakorolja, a működési szabályzat rendelkezéseinek
tartalmaznia kell a földtulajdonosok vadászati lehetőségének meghatározását, továbbá a többlethasználati díj
megfizetésének rendjét, feltételeit. A tulajdonosi közösség működési szabályzatához a 2. számú melléklet mintát
tartalmaz.”
(2) A vhr. 6. §-ának (2) bekezdése a következő két mondattal egészül ki:

„A meghatalmazás a (3) bekezdés a)-g) pontjaiban meghatározott tulajdonjog igazolására vonatkozó
dokumentumokkal együtt érvényes. Nem tekinthető érvényesnek a meghatalmazás, ha nem felel meg ezen
előírásnak, vagy ha ugyanazon földterületre több meghatalmazás került kiállításra és azok érvényességét nem lehet a
9. § (1) bekezdésében előírt jegyzőkönyv felvétele során egyértelműen meghatározni.”
(3) A vhr. 6. §-a (3) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a bekezdés a
következő f)-g) ponttal egészül ki:
(A Vtv. alkalmazásában a vadászterületnek minősülő ingatlan tulajdonjoga igazolásaként el kell fogadni:)
„e) a földhivatal vagy Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) által (papíralapú vagy
elektronikus adathordozón) kiadott földkönyvet vagy tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv kivonatot;
f) a földhivatal vagy a FÖMI által papíralapú vagy elektronikus adathordozón kiadott, a tulajdonosok nevét,
tulajdoni hányadát, a termőföldek helyrajzi számait, valamint azok területét hektárban tartalmazó területi összesítőt;
g) az ingatlan-nyilvántartási adatbázishoz adatátviteli vonalon való csatlakozással számítógépes hálózaton történő
adatlekéréssel történő helyszíni adatbemutatást, vagy a tulajdonilap-másolat ügyfélkapun keresztül lekért
elektronikus dokumentumának helyszíni bemutatását.”
(4) A vhr. 6. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A vadászati közösséghez tartozó föld tulajdonjogának első alkalommal történő igazolását mindaddig el kell
fogadni, amíg a változást a (3) bekezdésben felsorolt igazolások bármelyikével be nem jelentették.”
4. § A vhr. 7. §-a (1) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„A használati viszonyok részletes szabályait a 6. § (1) bekezdésében meghatározott működési szabályzatban kell
rögzíteni.”
5. § A vhr. 9. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A határozathozatal során a települési önkormányzat jegyzőjének szavazati hányadát úgy kell megállapítani,
hogy az adott önkormányzat közigazgatási területén belül található, a vadászterület részének minősülő földterületből
le kell vonni azokat a földterületeket, amelyek képviseletéről a földtulajdonos személyesen vagy képviselőjén
keresztül gondoskodott.”
6. § A vhr. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § (1) Társult vadászati jog esetén a Vtv. 13. § (3) bekezdésében előírt okirat nyilvántartásba vételére irányuló
kérelem esetében a vadászati hatóság a rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján a bejegyzés teljesítéséhez
vizsgálja, hogy
a) a gyűlést az arra jogosult személy, illetve személyek hívták-e össze,
b) a hirdetmény megfelel-e a Vtv. 14. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a 12. § (3)-(5) bekezdéseiben foglalt
követelményeknek,
c) a gyűlés a meghirdetett napirendek szerint hozta-e meg a döntését.
(2) Az (1) bekezdésben felsoroltakon kívüli kérdésekben a földtulajdonosoknak a Vtv. 14. § (4) bekezdésének b)
pontjában foglaltak szerint kell eljárni.
(3) A vadászterület határának megállapítására irányuló kérelem esetében az (1) bekezdésben foglaltakon
túlmenően a vadászati hatóság vizsgálja, hogy
a) a kialakításra tervezett vadászterület határa megfelel-e a Vtv. 8. §-ában meghatározott feltételeknek,
b) a vadászterület kialakításával keletkezik-e zárványterület,
c) keletkezik-e az érintett vadászterületek között területi átfedés.
(4) Amennyiben a vadászati hatóság a (3) bekezdésben foglaltak vizsgálatát követően megállapítja, hogy a
vadászterület határ-megállapításának nincs akadálya, megállapítja a vadászterület határát.
(5) Ha a vadászati hatóság megállapítja, hogy
a) a kialakításra tervezett vadászterület határa nem felel meg a Vtv. 8. §-ában foglaltaknak, a kérelmet elutasítja,
b) a kialakítandó vadászterületek között területi átfedés van, vagy a 16. § (1)-(2) bekezdései szerinti zárványterület
keletkezne, a vadászati hatóság határidő megadásával felszólítja az érintetteket az átfedés, illetve a zárványterület
megszüntetésére irányuló egyezség létrehozására. Amennyiben a megadott határidőig az érintettek között egyezség
nem jön létre, a vadászati hatóság a Vtv. 20. § (4) bekezdése, illetve a Vtv. 27. § (1) bekezdésének a) pontja szerint
jár el,
c) a kialakításra kérelmezett vadászterület átfedésben van a jogerős határozattal kialakított vadászterülettel, illetve
zárványterület keletkezne, a vadászati hatóság a kérelmezőt határidő megadásával felszólítja az átfedés, illetve a
zárványterület megszüntetésére. Amennyiben a megadott határidőig a kérelmező a felszólításnak nem tesz eleget, a
vadászati hatóság a Vtv. 20. § (4) bekezdése, illetve a Vtv. 27. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a vadászterületet
a jogerősen kialakított vadászterület határához igazodóan alakítja ki.
(6) Területi átfedés esetén, ha a kérelmezők között egyezség jött létre, illetve, ha a vadászterületet a Vtv. 27. § (1)
bekezdés a) pontjának alkalmazásával kell kijelölni, nem kell újabb tulajdonosi gyűlést összehívni, ha a

földtulajdonosi gyűlés jegyzőkönyvéből megállapítható, hogy a földtulajdonosok tulajdoni hányada alapján számított
szótöbbség a határmódosítás ellenére fennáll. A vadászati hatóság ennek igazolása esetén dönt a nyilvántartásba
vételről, illetve a haszonbérleti szerződés, valamint a vadgazdálkodási üzemterv jóváhagyásáról. A kérelemhez
mellékelni kell a tulajdonosi közgyűlés jegyzőkönyv kivonatának hitelesített példányát. Zárványterület
megszüntetésére irányuló eljárás esetén e bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.
(7) Haszonbérlet esetén a jogosult köteles a haszonbérleti díjat - a haszonbérleti szerződésben meghatározott
módon és rendben - a földtulajdonosok vadászati közössége képviselőjének megfizetni.
(8) A képviselő - a vadászati hatóságnál történő közzététel kivételével - a Vtv. 14. §-ában meghatározott módon
köteles minden alkalommal hirdetményben tájékoztatást közzétenni a földtulajdonosi kifizetések idejéről, helyéről és
módjáról, továbbá legkésőbb tizenöt napon belül a földtulajdonosok vadászati közösségének gyűlésén hozott
határozatokról.
(9) A földtulajdonosok vadászati közösségének képviselője köteles a földtulajdonosok gyűlésének iratait legalább
öt évig megőrizni.”
7. § A vhr. 12. §-a a következő (3)-(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A földtulajdonosok gyűlését összehívó földtulajdonosoknak a hirdetményen nyilatkozniuk kell a
tulajdonukban lévő, illetve képviselők esetében az általuk képviselt földterületekről a helyrajzi számának és
nagyságának megjelölésével.
(4) A hirdetményen fel kell tüntetni, hogy a földtulajdonosi gyűlés összehívóinak helyrajzi szám szerinti összes
földtulajdonának területe hogyan aránylik a vadászterület teljes területéhez.
(5) A Vtv. 12. §-a (1) bekezdésének b) pontja esetében a hirdetmény mellékleteként a kialakítandó vadászterület
megjelöléseként legalább 1:50 000 méretarányú topográfiai térképet, valamint a vadászterület határvonalának egyedi
azonosítására alkalmas leírását is ki kell függeszteni.”
8. § A vhr. 13. §-a a következő (3)-(4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Vadászterület megszűnése esetén a megszűnt vadászterület földtulajdonosi közösségének képviselője köteles
a birtokában lévő okiratok és egyéb javak, dolgok megőrzéséről gondoskodni mindaddig, amíg az adott földterülettel
érintett új földtulajdonosi közösség képviselője azokat át nem veszi. A felelős őrző a dolgot költségei megtérítéséig
visszatarthatja.
(4) Az új földtulajdonosi közösség képviselője birtokba kerülése esetén - a felelős őrző jogszerűen követelt
költségeinek megfizetését követően - köteles haladéktalanul átvenni a vadászterület fekvése szerint érintett
földterületekre vonatkozó okiratokat, javakat, dolgokat.”
9. § A vhr. a következő 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A. § (1) Vadászterület megszűnése esetén a megszűnt vadászterület jogosultja - a felek eltérő
megállapodásának hiányában - az okszerű gazdálkodás mértékéig az új jogosulttal szemben igényt tarthat a korábban
létesített vadgazdálkodási, vadászati rendeltetésű létesítmények, berendezések, valamint a vadaskertben,
vadasparkban tartott vad ellenértékére.
(2) Vadászterület megszűnése esetén, amennyiben az új jogosult a vadászterületen létesített vadaskertet tovább
kívánja üzemeltetni, akkor azt az új üzemtervi ciklus megkezdéséig a vadászati hatósághoz a nyilvántartásba történő
átvezetés végett be kell jelenteni. Ha az új jogosult a vadaskertet nem kívánja tovább üzemeltetni, akkor a
vadgazdálkodási üzemterv benyújtásával egyidejűleg kezdeményezheti a vadászati hatóságnál a vadaskert létesítési
engedély visszavonását.
(3) Az (1)-(2) bekezdésekkel kapcsolatos vitás kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
(4) Vadászterület megszűnése esetén a megszűnt vadászterület jogosultja, legkésőbb a jogosultság megszűnését
követő tizenötödik napig köteles a nála lévő azonosító jellel elszámolni, valamint a társasvadászati naplót és terítéknyilvántartást, az egyéni vadászati naplót és teríték-nyilvántartást, valamint a hivatásos vadász szolgálati naplóját a
vadászati hatóságnak leadni.
(5) Ha a vadászterület határában, valamint a jogosult személyében az üzemtervi ciklust követően nem történt
változás, a jogosult legkésőbb az új üzemtervi ciklus megkezdését követő 15. napig kérheti a társasvadászati napló és
teríték-nyilvántartás, az egyéni vadászati napló és teríték-nyilvántartás, valamint a hivatásos vadász szolgálati
naplója vadászati hatóság által történő lezárását és ismételt érvényesítését.
(6) A (4)-(5) bekezdésben foglalt kötelezettségek megszegése a Vtv. 83. §-a (1) bekezdésének g) pontja szerint a
vadgazdálkodás szabályai megsértésének minősül.”
10. § A vhr. 66. §-a a következő (3)-(5) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a § (3) bekezdésének számozása (6)
bekezdésre változik:
„(3) A társas nagyvad vadászatról hajtásonként külön legalább 1:20 000 léptékű hajtástérképet kell készíteni. A
hajtástérkép egy példányát a vadászat megkezdése előtt át kell adni a lőállásokban helyet foglaló valamennyi

vadásznak, a vadászatvezetőnek, a hajtás- és szárnyvezetőknek, a felvezetőknek, a vadászaton gépjárművel
közlekedőknek, a vadösszeszedőknek és az utánkeresőknek.
(4) A hajtástérképnek tartalmaznia kell:
a) valamennyi lőálláson álló vadász helyzetét (ugyanazon a lapon),
b) a lőállásra felállított vadász helyzetét a tilos lőirányok egyértelmű feltüntetésével,
c) a hajtás irányát,
d) a szükséges biztonsági rendszabályok leírását,
e) a vadászatvezető, illetve a felvezető(k) elérhetőségét.
(5) Amennyiben a hajtástérkép nem tartalmazza a (4) bekezdésben meghatározott tartalmi elemeket, illetve, ha a
vadászati hatóság azt állapítja meg, hogy a biztonságos vadászat feltételei nem állnak fenn, a társasvadászat
megrendezését megtiltja.”
11. § A vhr. 70. §-a a következő (5)-(6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A társas nagyvad vadászaton részt vevő vadászok száma - ide nem értve a hivatásos vadászokat és a hajtást
irányító vadászokat - nem haladhatja meg a 25 főt.
(6) Sík terepen egy vonalban kijelölt lőállások, illetve a lőálláson elhelyezkedő vadászok összelövésének
lehetősége esetén kizárólag magasított lőállások használhatók.”
12. § (1) A vhr. 71. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a § (3)-(4) bekezdésének számozása
(4)-(5) bekezdésre változik:
„(3) A lőállásokon a lőállásoktól 5-15 méteres távolságban feltűnő színű (piros vagy narancssárga) szalaggal vagy
festékkel - a természeti környezet megkímélése mellett - a tilos lőirányokat fel kell tüntetni. A megengedett
lőirányokat úgy kell meghatározni, hogy az abba az irányba leadott lövések semmi esetre se veszélyeztessék mások
életét és testi épségét.”
(2) A vhr. 71. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a vadászati hatóság megállapítja, hogy az (1)-(5) bekezdésekben meghatározott előírások valamelyikét a
jogosult megszegte, a vadászatot azonnal leállítja, és ha úgy ítéli meg, hogy az a vadászat biztonságát veszélyezteti,
további intézkedésig a társas nagyvad vadászatok megrendezését felfüggesztheti.”

Záró és átmeneti rendelkezések
13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) E rendelet 6. §-ának a vhr. 11. §-a (5) bekezdésének b) és c) pontját, valamint (6) bekezdését megállapító
rendelkezéseit a folyamatban lévő hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

