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1. Vadászatra jogosult nyilvántartásba vétele, vadászati jogra kötött
haszonbérleti szerződés jóváhagyása
Hatáskörrel rendelkező hivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő
illetékességgel), mint területi vadászati hatóság.
Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, 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.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
Személyesen a Heves Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztályhoz
(3300 Eger, Szövetkezet út 6.). Határideje: A haszonbérleti szerződést aláírását követően 60 nap.
Elektronikus ügyintézés: lehetséges
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:
Kérelem benyújtásával egyidejűleg fizetendő összeg a vadászterület határának megállapításával,
megváltoztatásával, földtulajdonosi képviselő nyilvántartásba vételével, vadászati jog hasznosításával
összefüggő kérelmek esetén 20.000 Ft.
Az ügymenet leírása:
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 vétel 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 követelményeknek,

-

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

-

nem tartalmazta, hogy a tulajdonosi gyűlés összehívását a vadászterület összes
tulajdonosának a tulajdoni hányada arányában számított legalább egyötöde kezdeményezte,
vagy

-

a kérelmező a Vtv. 16. § (1) és (2) bekezdésében, illetve 107. §-ában meghatározott
feltételnek nem felel meg.
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Alapvető eljárási szabályok: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az ügyintézés határideje: 60 nap.
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
-

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a
továbbiakban: Vtv.)

-

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

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=2&type=407#!DocumentBrowse
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs
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2. Közös képviselő nyilvántartásba vétele
Hatáskörrel rendelkező hivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő
illetékességgel), mint területi vadászati hatóság.
Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
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 rendeletben megállapított szabályok
alapján elkészített, a tulajdonosi közösség működésére vonatkozó szabályzat teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalt példányát.



megválasztott közös képviselő nyilatkozata, hogy a haszonbérlőnél nem tölt be vezető
tisztséget



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



megválasztott közös képviselő érvényes erkölcsi bizonyítványa



igazgatási szolgáltatási díj 20.000 Ft befizetésének igazolása



tulajdonosi gyűlést kezdeményező hirdetmények záradékolva eredeti példányok

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
Személyesen a Heves Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály 3300
Eger, Szövetkezet út 6.
Elektronikus ügyintézés: lehetséges
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:
Kérelem benyújtásával egyidejűleg fizetendő összeg a vadászterület határának megállapításával,
megváltoztatásával, földtulajdonosi képviselő nyilvántartásba vételével, vadászati jog hasznosításával
összefüggő kérelmek esetén 20.000 Ft.
Az ügymenet leírása:
A vadászterület határát megállapító határozat alapján az érintett földtulajdonosok vadászati joggal
rendelkező közösséget (a továbbiakban: tulajdonosi közösség) alkotnak. A tulajdonosi közösséget,
valamint a tulajdonosi közösség képviselőjét a vadászati hatóság nyilvántartásba veszi, illetve az e
törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglaltak esetén a nyilvántartásból törli.
Megválasztását követően a tulajdonosi közösség képviselője vad védelméről, 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 nyilvántartásba 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) bekezdése szerinti hirdetmény:
aa) nem felelt meg a Vtv. 14. § (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek,
ab) kifüggesztése nem a Vtv. 14. § (1) és (2) bekezdésében előírtak szerint történt, vagy
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ac) nem tartalmazta, hogy a tulajdonosi gyűlés összehívását a vadászterület összes tulajdonosának
a tulajdoni hányada arányában számított legalább egyötöde kezdeményezte, vagy
b) a képviselő személyével szemben a Vtv. 12. § (5) vagy (7) bekezdésében 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

képviselőt

megválasztotta.
Alapvető eljárási szabályok: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az ügyintézés határideje: 60 nap
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
-

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a
továbbiakban: Vtv.)

-

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

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=2&type=407#!DocumentBrowse
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs
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3. Vadászati idényen kívüli vadászat engedélyezése
Hatáskörrel rendelkező hivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő
illetékességgel), mint területi vadászati hatóság.
Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
A kérelemhez mellékelni kell a 10.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
Személyesen a Heves Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztályon (3300
Eger, Szövetkezet út 6.).
Elektronikus ügyintézés: lehetséges
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: kérelem benyújtásával egyidejűleg fizetendő
összeg 10.000 Ft.
Az ügymenet leírása:
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 foglaltak 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 vadászatot engedélyezhet vagy vadászatra
kötelezheti a vadászatra 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 közérdek, 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 ellenőrzésének módját.
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Alapvető eljárási szabályok: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az ügyintézés határideje: 60 nap
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
-

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
végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V.4.) FVM rendelet.

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: nincs
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs
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4. Éves vadgazdálkodási tervtől történő eltérés engedélyezése
Hatáskörrel rendelkező hivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő
illetékességgel), mint területi vadászati hatóság.
Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
A kérelemhez mellékelni kell a 10.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
Személyesen a Heves Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztálynál (3300
Eger, Szövetkezet út 6.).
Elektronikus ügyintézés: lehetséges
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:
Kérelem benyújtásával egyidejűleg fizetendő összeg 10.000 Ft.
Az ügymenet leírása:
Az éves vadgazdálkodási terv tartalmazza vadfajonként az elejthető, elfogható vadlétszámot. Az éves
vadgazdálkodási tervtől tíz százalékot meghaladó mértékben való eltérést a vadászati hatóság
kérelemre engedélyezheti.
Alapvető eljárási szabályok: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az ügyintézés határideje: 60 nap
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
-

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény;

-

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény
végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V.4.) FVM rendelet 30. §-a.

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: nincs
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs
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5. Éves vadgazdálkodási terv jóváhagyása
Hatáskörrel rendelkező hivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő
illetékességgel), mint területi vadászati hatóság.
Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
A kérelemhez mellékelni kell a 10.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
Személyesen a Heves Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztálynál (3300
Eger, Szövetkezet út 6.).
Elektronikus ügyintézés: lehetséges
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Kérelem benyújtásával egyidejűleg fizetendő
összeg 10.000 Ft.
Az ügymenet leírása:
A vadászatra jogosult a vadgazdálkodási üzemterv alapján köteles a vadászterület éves
vadgazdálkodási tervét elkészíteni és azt legalább a tárgyév február hónapjának tizenötödik napjáig a
vadászati hatósághoz jóváhagyás céljából benyújtani. Az éves vadgazdálkodási tervet a vadászati
hatóság hagyja jóvá.
Az éves vadgazdálkodási tervet a vadászati hatóság a tárgyév szeptember 30-áig hivatalból
a) felülvizsgálja és szükség esetén módosítja az éves vadgazdálkodási terv mezei nyúl és fácán
hasznosítására vonatkozó részét,
b) felülvizsgálhatja és módosíthatja az éves vadgazdálkodási tervet, ha a vadállományban vagy az
élőhely állapotában, illetve a vadállomány hasznosítására kihatással lévő körülményekben olyan
változás következett be, amely az éves terv jóváhagyásakor nem volt előre látható, és ezért nem
lehetett figyelembe venni.
Alapvető eljárási szabályok: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az ügyintézés határideje: 60 nap
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
-

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény;

-

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény
végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V.4.) FVM rendelet 30. §.

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:
Országos Vadgazdálkodási Adattár http://www.ova.info.hu/index.html
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs
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6. Tenyésztett apróvad vadászterületre történő kihelyezésének
engedélyezése
Hatáskörrel rendelkező hivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő
illetékességgel), mint területi vadászati hatóság.
Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
A kérelemhez mellékelni kell a 10.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
Személyesen a Heves Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztálynál (3300
Eger, Szövetkezet út 6.).
Elektronikus ügyintézés: lehetséges
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Kérelem benyújtásával egyidejűleg fizetendő
összeg 10.000 Ft.
Az ügymenet leírása:
A kérelemben fel kell tüntetni a kihelyezni kívánt apróvad faját, ivarát, darabszámát és a kihelyezés
célját. (vadászati vagy természetes állománydúsítási cél).
Vadászterületre csak olyan vad helyezhető ki, amely állat-egészségügyi igazolással rendelkezik, és
ennek alapján a természeti környezetben élő állatfajoknak a telepített vad által történő
állatbetegségekkel való fertőzése kizárható.
Alapvető eljárási szabályok: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az ügyintézés határideje: 60 nap
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
-

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény;

-

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

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: -
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7. Állományszabályozó vadászat elrendelésének kezdeményezése.
Hatáskörrel rendelkező hivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő
illetékességgel), mint területi vadászati hatóság.
Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
A kérelemhez mellékelni kell a 10.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
Személyesen a Heves Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztálynál (3300
Eger, Szövetkezet út 6.).
Elektronikus ügyintézés: lehetséges
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Kérelem benyújtásával egyidejűleg fizetendő
összeg 10.000 Ft.
Az ügymenet leírása:
A

föld

használója

jogosult

a

vadállomány túlszaporodása

miatt

a

vadászati

hatóságnál

állományszabályozó vadászat elrendelését kezdeményezni.
Alapvető eljárási szabályok: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az ügyintézés határideje: 60 nap
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
-

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény;

-

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

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: nincs
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs
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8. Vadászterület határának megváltoztatása
Hatáskörrel rendelkező hivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő
illetékességgel), mint területi vadászati hatóság.
Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
A kérelemhez mellékelni kell a 20.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
Személyesen a Heves Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztálynál (3300
Eger, Szövetkezet út 6.).
Elektronikus ügyintézés: lehetséges
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:
Kérelem benyújtásával egyidejűleg fizetendő összeg a vadászterület határának megállapításával,
megváltoztatásával, földtulajdonosi képviselő nyilvántartásba vételével, vadászati jog hasznosításával
összefüggő kérelmek esetén 20.000 Ft.
Az ügymenet leírása:
A vadászterület határának megállapítása a vadgazdálkodási üzemterv időtartamára szól, és ezen
időtartam alatt köti a mindenkori földtulajdonosokat. A hatósági határozatban megállapított
vadászterület szétválasztására, a vadászterületek egyesítésére és a szomszédos vadászterületek
közös

határának

egyezséggel

történő

módosítására

vonatkozó

döntés

a

vadászterület

megváltoztatásának minősül. A vadászterület határának megváltoztatásakor a vadászati hatóságnak
egyidejűleg határoznia kell a vadgazdálkodási üzemterv, valamint – a vadászati jog haszonbérbe
adása esetén – a haszonbérleti szerződés jóváhagyásáról is.
A vadászati hatóság nem utasíthatja el a vadászterület határának megváltoztatására irányuló
kérelmet, ha
a) a kérelemben javasolt határ megfelel az e törvényben írt feltételeknek, és
b) a szomszédos vadászterülettel való érintkezés esetében az érintettek egyezséget kötnek.
Alapvető eljárási szabályok: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az ügyintézés határideje: 60 nap
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
-

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény;

-

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

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: nincs
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs
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9. Vadgazdálkodási üzemterv jóváhagyása
Hatáskörrel rendelkező hivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő
illetékességgel), mint területi vadászati hatóság.
Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
A kérelemhez mellékelni kell:


igazgatási szolgáltatási díj 10.000 Ft befizetésének igazolása



A vadgazdálkodási üzemterv tartalmi követelményeit a 79/2004. (V.4.) FVM rendelet 6. számú
melléklete tartalmazza.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
Személyesen a Heves Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztálynál (3300
Eger, Szövetkezet út 6.).
Elektronikus ügyintézés: lehetséges
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Kérelem benyújtásával egyidejűleg fizetendő
összeg 10.000 Ft.
Az ügymenet leírása:
A vadászati jogot a vadászterületre vonatkozóan a tájegységi vadgazdálkodási terv alapján
elkészített, húsz évre szóló vadgazdálkodási üzemterv előírásai szerint lehet gyakorolni vagy
hasznosítani. A vadászatra jogosult a tájegységi vadgazdálkodási terv hatálybalépésétől számított hat
hónapon belül jóváhagyásra benyújtja a vadászati hatóság részére a vadászterületre vonatkozó
vadgazdálkodási üzemtervet.
Ha a vadgazdálkodási üzemterv elkészítésekor nem ismert a vadállomány, valamint ha az élőhely
állapotában bekövetkezett változás ezt indokolja, a vadászati hatóság kérelemre vagy hivatalból a
vadgazdálkodási üzemterv módosításáról határoz. A vadgazdálkodási üzemterv előírásai akkor is
hatályban maradnak, ha a vadászatra jogosult személyében változás következik be. Az új vadászatra
jogosult köteles a vadgazdálkodási üzemtervben foglalt előírások végrehajtásáról gondoskodni.
Alapvető eljárási szabályok: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az ügyintézés határideje: 60 nap
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
-

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény;

-

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

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: nincs
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs
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10. A vad mozgását befolyásoló
létesítésének engedélyezése

tartós

telepítésű

kerítés

Hatáskörrel rendelkező hivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő
illetékességgel), mint területi vadászati hatóság.
Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
A kérelemhez mellékelni kell a 10.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
Személyesen a Heves Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztálynál (3300
Eger, Szövetkezet út 6.).
Elektronikus ügyintézés: lehetséges
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Kérelem benyújtásával egyidejűleg fizetendő
összeg 10.000 Ft.
Az ügymenet leírása:
Vadászterületen – a vadászati törvényben felsoroltak, illetve az erdőről, az erdő védelméről és az
erdőgazdálkodásról szóló törvény hatálya alá tartozó területeket kivéve – a vad mozgását befolyásoló,
tartós telepítésű kerítés a vadászatra jogosult hozzájárulásával, és a vadászati hatóság engedélyével
létesíthető. A kerítés létesítésekor, figyelemmel kell lenni a vad természetes életfeltételeire, jellemző
mozgásirányára. A vadászterületen engedély nélkül létesített kerítés esetén, a vadászterületen kerítés
létesítését engedélyező hatóság határoz a vad mozgását befolyásoló, tartós telepítésű kerítés
fennmaradásáról vagy annak lebontásáról. A kerítés fennmaradásának engedélyezése nem mentesíti
a kerítés létesítőjét az engedély nélküli kerítés létesítése miatti felelőssége alól.
Alapvető eljárási szabályok: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az ügyintézés határideje: 60 nap
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
-

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény;

-

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

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: nincs
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs
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11. A jogszabályban meghatározott tilalmi idő megrövidítése,
jogszabályban meghatározott tilalmi idő alól vagy a halászati és
horgászati
méretvagy
mennyiségi
korlátozás
alól
a
halgazdálkodási vízterületre vagy annak egy részére meghatározott
időtartamra történő felmentése
Hatáskörrel rendelkező hivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő
illetékességgel), mint területi halgazdálkodási hatóság.
Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: kérelem; a felmentésre irányuló kérelem
indoklása (adott halfaj telepítésére, szaporodási viszonyaira, és halgazdálkodási terv teljesítésére
vonatkozó adatok)
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): írásban, kormányablak,
területi halgazdálkodási hatóság (3300 Eger, Szövetkezet út 6.)
Elektronikus ügyintézés: lehetséges
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 2000 Ft. igazgatási szolgáltatási díj;
Az ügymenet leírása: A halgazdálkodási hatóság hivatalból vagy a halgazdálkodásra jogosult
kérelmére a jogszabályban meghatározott tilalmi időt megrövidítheti, az alól vagy a halászati és
horgászati méret- vagy mennyiségi korlátozás alól a halgazdálkodási vízterületre vagy annak egy
részére meghatározott időtartamra felmentést engedélyezhet.
Alapvető eljárási szabályok: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az ügyintézés határideje: 60 nap
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
-

a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény;

-

a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII.
29.) VM rendelet.

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: nincs
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs
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12. Halászati engedély kiadása
Hatáskörrel rendelkező hivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő
illetékességgel), mint területi halgazdálkodási hatóság.
Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: kérelem, halászvizsga bizonyítvány
vagy halász szakmunkás-képesítés vagy felsőfokú halgazdálkodási, halászati szakirányú végzettség
igazolása, vagy korábbi érvényes halászjegy; halgazdálkodásra jogosulttal kötött szerződés
Az

eljárást

megindító

irat

benyújtásának

módja

(helye,

határideje):

írásban,

területi

halgazdálkodási hatóság (3300 Eger, Szövetkezet út 6.)
Elektronikus ügyintézés: lehetséges
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:
-

2000 Ft. igazgatási szolgáltatási díj;

-

10000 Ft halászati engedély díja;

-

1000 Ft fogási tanúsítvány díja;

-

200 Ft fogási napló díja.

Az ügymenet leírása: A halászati engedélyt a halgazdálkodási hatóság adja ki – a halgazdálkodásra
jogosulttal írásban kötött szerződés alapján – az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben
meghatározott képzettséggel és vizsgával rendelkező kérelmező részére.
Alapvető eljárási szabályok: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az ügyintézés határideje: 60 nap
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
-

a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény;

-

a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII.
29.) VM rendelet.

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: nincs
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs
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13. Halászati őr, társadalmi halőr nyilvántartásba vétele
Hatáskörrel rendelkező hivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő
illetékességgel), mint területi halgazdálkodási hatóság.
Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: kérelem; a foglalkoztatást igazoló okirat;
halőr vizsgabizonyítvány (halászati őr esetében: rendészeti vizsgabizonyítvány) halőr esküokmány
amennyiben rendelkezik vele), erkölcsi bizonyítvány,
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): írásban, kormányablak;
területi halgazdálkodási hatóság (3300 Eger, Szövetkezet út 6.)
Elektronikus ügyintézés: lehetséges
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:
-

2000 Ft igazgatási szolgáltatási díj

-

3000 Ft halőr eskü díja;

-

3000 Ft szolgálati napló díja

Az ügymenet leírása: A halgazdálkodásra jogosult kérelmére – ha a halászati őrzés és a
halállomány-védelem biztosítása érdekében indokolt – a halgazdálkodási hatóság az illetékességi
területén társadalmi halőröket bíz meg. A halgazdálkodásra jogosult köteles a nyilvántartott
halgazdálkodási vízterület halállományát és élőhelyét őrizni vagy őrzéséről – halászati őr útján –
gondoskodni.
Alapvető eljárási szabályok: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az ügyintézés határideje: 60 nap
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
-

a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény;

-

a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII.
29.) VM rendelet.

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: nincs
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs
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14. Halgazdálkodási terv
módosítás jóváhagyása

jóváhagyása,

halgazdálkodási

terv

Hatáskörrel rendelkező hivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő
illetékességgel), mint területi halgazdálkodási hatóság.
Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: kérelem; halgazdálkodási terv
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): írásban, kormányablak,
területi halgazdálkodási hatóság (3300 Eger, Szövetkezet út 6.)
Elektronikus ügyintézés: lehetséges
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 2000 Ft. igazgatási szolgáltatási díj;
Az ügymenet leírása: A halgazdálkodásra jogosult köteles 5 évre szóló halgazdálkodási tervet
készíteni minden olyan nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre, amelyre nézve területi jegyet ad ki,
vagy amelyen haltermelést végez. A halgazdálkodási tervet a halgazdálkodási hatóság hagyja jóvá.
Ha a halgazdálkodási terv jóváhagyását követően a halállomány vagy a hal élőhelyének állapotában
bekövetkezett változás miatt szükséges, a halgazdálkodási hatóság a halgazdálkodásra jogosult által
benyújtott halgazdálkodási terv módosítását jóváhagyja, vagy a halgazdálkodási tervet hivatalból
módosítja.
Alapvető eljárási szabályok: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az ügyintézés határideje: 60 nap
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
-

a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény;

-

a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII.
29.) VM rendelet.

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: nincs
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs
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15. Halgazdálkodásra jogosult nyilvántartásba vétele
Hatáskörrel rendelkező hivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő
illetékességgel), mint területi halgazdálkodási hatóság.
Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: halgazdálkodási jog haszonbérletére,
vagy alhaszonbérletére irányuló haszonbérleti, vagy alhaszonbérleti szerződés; vagyonkezelő
szerződés.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):, kormányablak; első fokú
területi halgazdálkodási hatóság (3300 Eger, Szövetkezet út 6.)
Elektronikus ügyintézés: lehetséges
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 2000 Ft. igazgatási szolgáltatási díj
Az ügymenet leírása: A halgazdálkodási hatóság a halgazdálkodási jog jogosultjáról – a nemzeti
vagyonnal való felelős gazdálkodás átláthatósága céljából – nyilvántartást vezet. A halgazdálkodásra
jogosult jogosultsága időpontjától kezdődő hatállyal, illetve az adataiban történt változást követő 15
napon belül köteles a meghatározott adatait, illetve az adatváltozást bejelenteni a halgazdálkodási
hatóságnak.
Alapvető eljárási szabályok: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az ügyintézés határideje: 60 nap
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
-

a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény;

-

a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII.
29.) VM rendelet.

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: nincs
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs
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16. Felmentések engedélyezése horgászversenyhez
Hatáskörrel rendelkező hivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő
illetékességgel), mint területi halgazdálkodási hatóság.
Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: rendezvény kezdetét megelőzően
benyújtott kérelem, mely tartalmazza a rendezvény részletes leírását, a halfogás szabályait;
amennyiben nem a halgazdálkodásra jogosult a rendező, a halgazdálkodásra jogosult rendezvényhez
való hozzájárulása
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): írásban, kormányablak, vagy
területi halgazdálkodási hatóság (3300 Eger, Szövetkezet út 6.)
Elektronikus ügyintézés: lehetséges
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 2000 Ft. igazgatási szolgáltatási díj
Az ügymenet leírása: Ha horgászverseny, illetve a horgászat, a halászati hagyományok, a halételek
megismertetése és népszerűsítése érdekében tartandó rendezvény (a továbbiakban együtt:
rendezvény) megtartásához a rendezvény jellege alapján a felmentés, vagy az adott naptári időszakra
nem kifogható halak visszaengedésének kötelezettsége alóli felmentés szükséges, a halgazdálkodási
hatóság a felmentést megadhatja.
Alapvető eljárási szabályok: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az ügyintézés határideje: 15 nap
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
-

a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény;

-

a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII.
29.) VM rendelet.

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: nincs
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs
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17. Őshonos halfajokra jogszabályban meghatározott tilalmi idő
meghosszabbítása, az őshonos halfajokra további méret-, illetve
mennyiségi korlátozás előírása, általános halászati, illetve
horgászati tilalom elrendelése
Hatáskörrel rendelkező hivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő
illetékességgel), mint területi halgazdálkodási hatóság.
Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: kérelem; a korlátozások kérelme esetén
20 ha-nál nagyobb nyilvántartott halgazdálkodási vízterület esetén a szakértői névjegyzékben
szereplő halászati szakértő által készített engedélyezési dokumentáció
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): írásban, kormányablak,
területi halgazdálkodási hatóság (3300 Eger, Szövetkezet út 6.)
Elektronikus ügyintézés: lehetséges
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 2000 Ft. igazgatási szolgáltatási díj
Az ügymenet leírása: A halgazdálkodási vízterületen vagy annak meghatározott részén a
halgazdálkodási hatóság hivatalból vagy a halgazdálkodásra jogosult kérelmére az őshonos halfajokra
jogszabályban meghatározott tilalmi időt meghosszabbíthatja, az őshonos halfajokra további méret-,
illetve mennyiségi korlátozást írhat elő vagy általános halászati, illetve horgászati tilalmat rendelhet el
Alapvető eljárási szabályok: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az ügyintézés határideje: 60 nap
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
-

a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény;

-

a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII.
29.) VM rendelet.

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: nincs
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs
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18. A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a
kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos hatósági feladatok
Hatáskörrel rendelkező hivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő
illetékességgel), mint agrárkár megállapító szerv.
Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: --Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
A kérelmek a Magyar Államkincstár elektronikus felületén nyújthatók be. Az agrárkár-megállapító
szerv a Kormányhivatal. A mezőgazdasági termelő a mezőgazdasági káreseményt az erre kialakított
elektronikus káresemény-bejelentő felületen a káresemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül
köteles bejelenteni. A mezőgazdasági termelők a kárenyhítő juttatás iránti kérelmüket, a tárgyévet
megelőző november 1-jétől tárgyév október 31-ig terjedő kárenyhítési év vonatkozásában,
elektronikus kérelembenyújtó felületen nyújthatják be az agrárkár-enyhítési szervhez (Magyar
Államkincstár) tárgyév november 30. napjáig.

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: az eljárás illetékmentes.
Elektronikus ügyintézés: lehetséges.
Az ügymenet leírása:
A mezőgazdasági káresemény benyújtására a mezőgazdasági termelő jogosult.
A mezőgazdasági termelő: az egységes kérelmet benyújtó, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési
támogatási szerv által kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél.
Elemi káresemény: üzemi szinten a növénykultúrában 30% -ot meghaladó mértékű hozamcsökkenést
okozó aszálykár, belvízkár, felhőszakadáskár, jégesőkár, mezőgazdasági árvízkár, tavaszi fagykár,
őszi fagykár, téli fagykár vagy viharkár.
Mezőgazdasági káresemény: a mezőgazdasági termelő használatában lévő termőföldön a
káreseménnyel érintett területen a termesztett növénykultúra 30%-ot meghaladó mértékű várható
hozamcsökkenését okozó aszálykár, belvízkár, felhőszakadáskár, jégesőkár, mezőgazdasági
árvízkár, tavaszi fagykár, őszi fagykár, téli fagykár vagy viharkár.
Az agrárkár-enyhítő szerv (Magyar Államkincstár) a benyújtott kérelmeket továbbítja az agrárkármegállapító szerv (megyei kormányhivatal) részére. Az agrárkár-megállapító szerv a lefolytatott
adminisztratív és/vagy helyszíni ellenőrzés alapján határozatot hoz.
Ezt követően a mezőgazdasági termelők a kárenyhítő juttatás iránti kérelmüket, a tárgyévet megelőző
november 1-jétől tárgyév október 31-ig terjedő kárenyhítési év vonatkozásában, elektronikus
kérelembenyújtó felületen nyújthatják be az agrárkár-enyhítési szervhez (Magyar Államkincstár)
tárgyév november 30 napjáig.
A hozamérték csökkenés megállapítása céljából, a Magyar Államkincstár a kérelmeket továbbítja az
agrárkár megállapító szerv részére. A Kormányhivatal ellenőrzi a kárenyhítő juttatás iránti kérelem
adatait, a hozamérték csökkenés összegét és határozatot hoz. Az agrárkár-enyhítési szerv a megítélt
kárenyhítő juttatás összegéről tárgyévet követő március 31-ig határozatban értesíti a termelőt és
teljesíti a kifizetést.
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Alapvető eljárási szabályok: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az ügyintézés határideje: Az ügyintézési határidő hatvan nap.
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
-

2011. évi CLXVIII. törvény a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti
kockázatok kezeléséről,

-

27/2014. FM rendelet a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő
juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről.

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:
-

www.mvh.allamkincstar.gov.hu

-

https://portal.nebih.gov.hu/lakossagi

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs
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19. Vis maior események igazolásával kapcsolatos szakhatósági
feladatok
Hatáskörrel rendelkező hivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő
illetékességgel), mint agrárkár megállapító szerv.
Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): Az eljárás a Heves Megyei
Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztályánál indul, a Magyar Államkincstár
megkeresésére vagy az ügyfél által benyújtott kérelemre.
Elektronikus ügyintézés: lehetséges
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: az agrárkár enyhítési szerv megkeresésére a
szakhatósági állásfoglalás kiállítása illetékmentes.
A kérelemre történő hatósági bizonyítvány kiállítása az illetékekről szóló 1990. évi XCIII törvény
alapján 3000 Ft alapilleték köteles.
Az illeték megfizetése átutalással teljesíthető. Átutalás esetén az illeték összegét a Magyar
Államkincstár központosított bevételek elszámolási számla 10032000-01012107-00000000
javára kell megfizetni.
Az ügymenet leírása: A Földművelésügyi Osztály a bejelentett, mezőgazdasággal kapcsolatos vis
maior eseményeket ellenőrzi, helyszíni szemle során felméri, hogy a kár valóban bekövetkezett-e. A
szakhatósági állásfoglalás valamint a hatósági bizonyítvány kiállítása során agrárkár megállapító
szervként figyelembe veszi az agrárkár bejelentésekkel kapcsolatos döntéseit, valamint az Országos
Meteorológiai Szolgálat adatait.
Alapvető eljárási szabályok: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az ügyintézés határideje: 10 nap
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
-

a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló
2011. évi CLXVIII. törvény,

-

az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral
összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII.23.) FM rendelet,

-

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati
Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok
(vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015 (XII.23.) MvM rendelet

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: nincs
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs
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20. A gyümölcsültetvény-telepítés bejelentése
gyümölcsültetvény kataszteri nyilvántartás vezetése

valamint

a

Hatáskörrel rendelkező hivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő
illetékességgel), mint földművelésügyi igazgatási szerv.
Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: gyümölcs ültetvény bejelentő lap
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): személyesen, postai vagy
elektronikus úton
Elektronikus ügyintézés: lehetséges
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: illetékmentes
2

Az ügymenet leírása: 2500 m –nél nagyobb gyümölcsültetvény a telepítési hatósághoz történt
bejelentést követően telepíthető, a gyümölcs ültetvény eltelepítését, termőre fordulását, kivágását,
illetve újratelepítését be kell jelenteni a telepítési hatósághoz, aki a bejelentett adatok valamint a
helyszíni

ellenőrzések

lefolytatása

során

tapasztaltak

alapján

gyümölcsültetvény

kataszteri

nyilvántartást vezet. A gyümölcsültetvény kataszter vezetés során figyelembe veendőek a korábban
2

engedély nélkül telepített 2500 m terület nagyságot meghaladó gyümölcsültetvények is, melyeket a
2018. évben jogkövetkezmények nélkül lehetett bejelenteni a telepítési hatósághoz.
Alapvető eljárási szabályok: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az ügyintézés határideje: 60 nap
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: a termőföld védelméről szóló 2007. évi
CXXIX. törvény
Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: nincs
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs
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21. Gyümölcstermesztés támogatás igénybevételéhez kapcsolódó
hatósági feladat
Hatáskörrel rendelkező hivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő
illetékességgel), mint földművelésügyi igazgatási szerv.
Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
a) a mezőgazdasági termelő megkeresése alapján indult eljárás során:
- benyújtott tárgyévi egységes kérelem
- telepítési engedély vagy gyümölcsültetvény bejelentés határozata másolata
- támogatási évre érvényes vízjogi üzemeltetési engedély másolata,
- vízjogi létesítési engedély, vagy műszaki átadás dokumentációjának másolata
- szükség szerint képviseleti jog igazolása (meghatalmazás)
b) Magyar Államkincstár megkeresése alapján (Egységes Kérelem benyújtása)
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
1. A mezőgazdasági termelő kérelme alapján
módja: személyesen, postai úton vagy elektronikusan
helye: Heves Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály (3300 Eger,
Szövetkezet út 6.)
határideje: tárgyév június 30-áig
2. Magyar Államkincstár elektronikus kérelem-beadási felületén
határideje: tárgyévi Egységes Kérelem benyújtására nyitva álló határidő
Elektronikus ügyintézés: lehetséges
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: illetékmentes
Az ügymenet leírása: A területileg illetékes földművelésügyi hatáskörben eljáró megyeszékhely
szerinti kormányhivatal a termeléshez kötött közvetlen támogatás igénybevételével kapcsolatban az
extenzív vagy intenzív gyümölcstermesztés támogatás iránti kérelmek jogosultságát ellenőrzi a
mezőgazdasági termelő, vagy a mezőgazdasági termelő egységes kérelme alapján a Kincstár
megkeresésére. (A megkeresést legkésőbb tárgyév június 30-áig lehet megtenni.)
Az ellenőrzés kiterjed az egységes kérelemben foglalt adatokat alapul véve (blokkazonosító, parcella
sorszám, terület nagyság, az ültetvény faja) az ültetvény helyrajzi számára, az ültetvény hektáronkénti
tőszámának, tőszámbeállottság mértékének, életkorának meghatározására, fix, telepített öntözés
meglétének vizsgálatára. A Földművelésügyi Osztály a megkereséstől számított hatvan napon belül
az ellenőrzés eredményéről hatósági bizonyítványt állít ki, amelyet egyidejűleg megküld a
mezőgazdasági termelő és a Kincstár részére.
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Alapvető eljárási szabályok: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az ügyintézés határideje: megkereséstől számított 60 nap
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: a termeléshez kötött közvetlen támogatások
igénybevételének szabályairól 9/2015 (III.13.) FM rendelet 19. § valamint 19/A §.
Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: nincs
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs
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22. A friss meggy valamint alma Magyarországon
értékesítésére irányuló szerződések ellenőrzése

történő

Hatáskörrel rendelkező hivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő
illetékességgel), mint földművelésügyi igazgatási szerv.
Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: nincs
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): Az eljárás hivatalból indul
Elektronikus ügyintézés: lehetséges
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: illetékmentes
Az ügymenet leírása: A friss meggy valamint alma Magyarországon történő értékesítésére irányuló
szerződést a friss meggy valamint alma feldolgozásáig írásba kell foglalni a törvényben meghatározott
kötelezettségek

szerint,

melyek

betartását

a

mezőgazdasági

igazgatási

szerv

ellenőrzi,

kötelezettségszegés esetén szankcionálja.
Alapvető eljárási szabályok: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az ügyintézés határideje: folyamatos
Az

ügytípushoz

kapcsolódó

fontosabb

jogszabályok:

a

mezőgazdasági

termékpiacok

szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII.
törvény, valamint a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a
922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: nincs
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs
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23. Őstermelői igazolványok adatnyilvántartó lapjainak őrzése,
adatszolgáltatás
Hatáskörrel rendelkező hivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő
illetékességgel), mint földművelésügyi igazgatási szerv.
Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
Kérelem őstermelői hatósági bizonyítvány kiállítására.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
NÉBIH Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóság 1143 Budapest, Tábornok út 2
Elektronikus ügyintézés: kizárt
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: az eljárási illeték mértéke 3000.- forint. Az illeték
megfizetése átutalással teljesíthető. Átutalás esetén az illeték összegét a Magyar Államkincstár
központosított

bevételek

elszámolási

számla

10032000-01012107-00000000

javára

kell

megfizetni.
Az ügymenet leírása:
A megyeszékhely szerinti járási hivatal földművelésügyi osztálya az őstermelői igazolványok
adatnyilvántartó lapjait őrzi és adatot szolgáltat NÉBIH számára.
Alapvető eljárási szabályok: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az ügyintézés határideje: folyamatos
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
-

a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

-

a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII.28.) Korm. rendelet

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:
-

https://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/egyeb/nyomtatvanyok

-

https://portal.nebih.gov.hu/lakossagi

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs
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24. A mező- és erdőgazdasági földek árverés útján történő
értékesítése
Hatáskörrel rendelkező hivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő
illetékességgel).
Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
A földre az árverezhet,
1. aki előlegként a föld becsértékének 10%-át legkésőbb az árverés megkezdése előtt a
kormányhivatalnál letétbe helyezte, a licitdíjat megfizette.
2. A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az előleg és a licitdíj összege a letéti számlán
jóváírásra került és az átutalásról szóló igazolást legkésőbb a licit megkezdése előtt a
kikiáltónak bemutatja, annak másolatát pedig részére átadja.
3. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban:
Földforgalmi törvény) 35. § (3) bekezdés harmadik mondata szerinti körülmények
fennállásáról szóló hatósági bizonyítványt és
4. a Földforgalmi törvény 13–15. §-a szerinti – az ott előírt alakszerűségi előírásoknak megfelelő
– nyilatkozatokat csatolja.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
A végrehajtó, a felszámoló, vagy a pénzügyi gondnok (a továbbiakban együtt: megkereső) az
értékesítés feltételeinek bekövetkeztétől számított 60 napon belül az árverés kitűzése, az árverési
vagy értékesítési hirdetmény (a továbbiakban együtt: árverési hirdetmény) közzététele, továbbá az
árverés vagy értékesítés (a továbbiakban együtt: árverés) lefolytatása érdekében megkeresi a föld
fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szervként végrehajtási, felszámolási és
önkormányzati adósságrendezési feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalt (a továbbiakban:
mezőgazdasági igazgatási szerv).
Elektronikus ügyintézés: részben
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: illetékmentes eljárás
Az ügymenet leírása:
A Heves Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztálya földárverést folytat le
a végrehajtó, a felszámoló, vagy a pénzügyi gondnok (megkereső) kérésére, ha a végrehajtási,
felszámolási, vagy önkormányzati adósságrendezési eljárásban mező

- és erdőgazdasági

hasznosítású föld értékesítése iránt kell intézkedni. A megkeresés alapján a Földművelésügyi Osztály
a megkeresés kézhezvételétől számított 45 napon belül, az árverést árverési hirdetménnyel tűzi ki.
Az árverező személyesen vagy megbízottja, illetve képviselője útján árverezhet, viszont az
elővásárlási jog csak személyesen gyakorolható. A föld árverési vevője a legmagasabb összegű
érvényes ajánlatot tevő árverező. Az a vételi ajánlat érvényes, amelynek összege – legalább a
licitküszöb összegével – meghaladja az előzőleg tett érvényes vételi ajánlat összegét. Az árverező a
vételi ajánlatot nem vonhatja vissza. Ha a felajánlott legmagasabb összegű vételi ajánlatra
vonatkozóan elővásárlásra jogosult tesz elfogadó nyilatkozatot, az elővásárlásra jogosult lesz az
árverési vevő.
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Alapvető eljárási szabályok:
-

a

mező-

és

erdőgazdasági

hasznosítású

földek

végrehajtási,

felszámolási

vagy

önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének
szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet,
-

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

Az ügyintézés határideje: folyamatos
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
-

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény,

-

az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. ( XII.2.) Korm. rendelet 27.
§-a (hatósági bizonyítvány)

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:
-

Az árverés feltételeit részletesen tartalmazó árverési hirdetmények a Heves Megyei
Kormányhivatal internetes honlapján, a www.kormanyhivatal.hu/hu/heves internetes címen
érhetőek el.

-

A Föld árverésen történő megszerzéséhez szükséges hatósági bizonyítvány kiadása iránti
kérelem formanyomtatvány a http://www.foldhivatal.hu/content/view/23/27/ oldalon érhető el.

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs
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25. Földkiadás
Hatáskörrel rendelkező hivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő
illetékességgel).
Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: --Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): Az eljárás hivatalból indul
Elektronikus ügyintézés: lehetséges
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Az eljárás illetékmentes
Az ügymenet leírása:
A földkiadás a mezőgazdasági szövetkezet gazdálkodási terültéhez tartozó, még ki nem adott
részarány-tulajdonnal, illetve nevesített részarány-tulajdonnal rendelkező személyek részére tartott
sorsolás eredményeként született jegyzőkönyvek alapján történik, hivatalból indult eljárásban az
osztatlan közös tulajdon megszüntetési eljárás befejezését követően.
Az aranykorona hiányos szövetkezetek esetében, mikor a szövetkezet gazdálkodási területén a
részarány-földtulajdon kiadására felhasználható területek elfogytak, a kiadatlan részarány-tulajdonnal
(AK értékkel) rendelkező személyek termőföldet igényelhettek a Nemzeti Földalap földkészletéből. A
kérelem benyújtására az utolsó sorsolás napját követő 6 hónapon belül volt lehetőség. A határidő
elmulasztása esetén a mezőgazdasági igazgatási szerv pénzbeli kártalanításról dönt.
Alapvető eljárási szabályok: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az ügyintézés határideje: 60 nap
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
-

a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény,

-

a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról
szóló 1992. évi II. törvény.

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: nincs
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs
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26. Nemzeti hatáskörbe tartozó pályázat útján agrár- és
vidékfejlesztési támogatási jogcímekkel kapcsolatos feladatok
(kötelezettség vállalás törlés engedélyezése)
Hatáskörrel rendelkező hivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő
illetékességgel).
Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: Kérelem, mely tartalmazza a támogatási
okirat számát és az érintett ingatlan azonosítóját.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): A kérelem benyújtható postai
úton vagy személyesen a Heves Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi
Osztályánál
Elektronikus ügyintézés: lehetséges
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Az eljárási illeték mértéke 3000.- forint.
Az illeték megfizetése átutalással teljesíthető. Átutalás esetén az illeték összegét a Magyar
Államkincstár központosított bevételek elszámolási számla 10032000-01012107-00000000 javára kell
megfizetni.
Az ügymenet leírása:
A támogatások fedezetéül szolgáló ingatlanok tehermentesítésére (jelzálogjog valamint elidegenítési
és terhelési tilalom), a hozzájárulást az illetékes Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály
Földművelésügyi Osztálya adhatja meg, a Támogatási Okiratban vállaltak teljesítése esetén.
A törlési kérelem benyújtására a Támogatott illetve az ingatlan tulajdonosa jogosult.
Alapvető eljárási szabályok: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az ügyintézés határideje: Az ügyintézési határidő hatvan nap.
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
-

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény,

-

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: nincs
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs

33

