
Védett, fokozottan védett és vadon élő állatfajokkal kapcsolatos engedélyezési 
eljárások [Tvt. 43. § és 13. §] 
 
43. § (2) bek. A természetvédelmi hatóság engedélye szükséges védett állatfaj 

a) állományának szabályozásához; 

b) egyedeinek gyűjtéséhez, befogásához, elejtéséhez, birtokban tartásához, idomításához; 

c) egyedeinek szaporításához; 

d) egyedének kikészítéséhez, preparálásához, a preparátumok birtokban tartásához; 

e) egyedének élőállat gyűjteményben történő tartásához; 

f) hazai állatfaj-állományának külföldi állományból származó egyeddel történő 

kiegészítéséhez; 

g) állományai közötti mesterséges géncseréhez; 

h) egyedének cseréjéhez, adásvételéhez; 

i) egyedének külföldre viteléhez, onnan történő behozatalához, az országon való 

átszállításához; 

j) egyede visszatelepítéséhez, betelepítéséhez; 

k) kártételének megelőzése érdekében riasztási módszer alkalmazásához; 

l) egyede fészkének áttelepítéséhez; 

m) egyedének háziasításához. 

 

13. § (2) bek. Vadászható állatfajnak nem nyilvánított, nem őshonos vadon élő állatfaj 

betelepítéséhez, továbbá vadon élő állatfaj visszatelepítéséhez a természetvédelmi hatóság 

engedélye szükséges. 

13. § (4) bek. A (2) bekezdésben foglalt kivétellel a nem őshonos élő szervezetek 

betelepítéséhez vagy élő szervezet visszatelepítéséhez a természetvédelmi hatóság 

engedélye szükséges. 

 

 

A kérelem tartalmi elemei, mellékletei: 

 
A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó 

részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú melléklete 

szerint 

(letölthető nyomtatványok között) 
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Egyéb kérelmek esetén: 

- Kérelmező neve, címe (amennyiben eltérő, postázási cím), lehetőség szerint e-mail 

címe, telefonszáma 

- Amennyiben a kérelem aláírója és a tevékenységért felelős személy nem egyezik, a 

felelős személy neve, címe, lehetőség szerint e-mail címe, valamint írásbeli nyilatkozata, 

amelyben elvállalja a megbízatást 

- A tevékenységben résztvevők létszáma, a létszám indokoltsága 

- A tevékenység tárgya, célja, módja, időpontja, időtartama, mennyiség 

- A tevékenység végzésének pontos helye, lehetőség szerint térképen bejelölve 

- Amennyiben az engedélyes részére Főosztályunk a korábbi évek folyamán azonos 

tárgyú engedélyt adott ki, az abban előírt beszámoló/kutatási jelentés benyújtása (ha ezt 

nem tette még meg). 

- A kérelmezett tevékenység helyének megközelítése, a szükséges felszerelés 

szállításának módja, igénybe vesznek-e gépjárművet – amennyiben igen, lásd 11. pont) 

- Az igazgatási szolgáltatási díj átutalását (a Főosztály számlaszáma 2. sz. melléklet) 

vagy csekken történt befizetését igazoló bizonylat másolata.  

A díj mértéke a 2. sz. melléklet szerint VAGY amennyiben költségmentességre lehet 

jogosult, erre irányuló kérelem és a szükséges mellékletek (4. sz. melléklet szerint) 

 

 

Felhívom a figyelmet, hogy elsőfokú hatóságként a Pest Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a., 

levélcím: 1539 Budapest, Pf. 675.) jár el: 

- Vadászható állatfajnak nem nyilvánított, nem őshonos vadon élő állatfaj betelepítésének, 

továbbá vadon élő állatfaj visszatelepítésének engedélyezése ügyében,  

- Nem őshonos élő szervezetek betelepítésének vagy élő szervezet visszatelepítésének 

engedélyezése ügyében 

- a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok 

köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős 

növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet alapján 

fokozottan védett állatfaj esetén a Tvt. 43. § (2) bekezdés a)-k) m) pontjaiban 

meghatározott esetekben, azaz: 

- a) állományának szabályozásához; 

- b) egyedeinek gyűjtéséhez, befogásához, elejtéséhez, birtokban tartásához, 

idomításához; 

- c) egyedeinek szaporításához; 

- d) egyedének kikészítéséhez, preparálásához, a preparátumok birtokban tartásához; 

- e) egyedének élőállat gyűjteményben történő tartásához; 
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- f) hazai állatfaj-állományának külföldi állományból származó egyeddel történő 

kiegészítéséhez; 

- g) állományai közötti mesterséges géncseréhez; 

- h) egyedének cseréjéhez, adásvételéhez; 

- i) egyedének külföldre viteléhez, onnan történő behozatalához, az országon való 

átszállításához; 

- j) egyede visszatelepítéséhez, betelepítéséhez; 

- k) kártételének megelőzése érdekében riasztási módszer alkalmazásához; 

- m) egyedének háziasításához. 


