
A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes 

szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében a 

solymászmadarakkal kapcsolatos tevékenységek (tartás, hasznosítás, bemutatás) engedélyezését 

országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal végzi. 

 

Főbb ügytípusok, és a kérelemhez szükséges  

benyújtandó dokumentumok 

 

 Tartásiengedély-kérelem 

A Kormányrendelet kitöltött 6. sz. melléklete (tartás; lásd. jelen tájékoztató alatt), továbbá: 

- a solymász természetvédelmi vizsgabizonyítvány száma (másolata). 

- egyed(ek) származását igazoló dokumentumok (korábbi tartási engedély(ek), esetleges CITES 

dokumentum(ok) – EU-bizonylat, tenyésztői bizonylat, származási igazolás– másolata), 

- a nagykorúságot igazoló dokumentum másolata, 

- a tartás helye szerinti ingatlan tulajdonosának nyilatkozata a tartáshoz való hozzájárulásról, 

- solymászmadár vadászati célú tartása esetén az érvényes vadászjegy másolata, 

- 5000 Ft eljárási illeték megfizetése átutalással/illetékbélyeggel. 

 

Az engedély jogerőre emelkedése után, amennyiben a kérelem átvenni kívánt madár vonatkozásában 

került benyújtásra, a tényleges átvételt 30 napon belül jelenteni kell! 

 

 Tenyésztésiengedély-kérelem 

A Kormányrendelet kitöltött 6. sz. melléklete (hasznosítás; 14.3 pont: tenyésztés), továbbá: 

- a solymász természetvédelmi vizsgabizonyítvány száma (másolata). 

- a szülőmadarak származását igazoló dokumentumok (tartási engedély(ek), esetleges CITES 

dokumentum(ok) – EU-bizonylat, tenyésztői bizonylat, származási igazolás – másolata), 

- a nagykorúságot igazoló dokumentum másolata, 

- a tartás helye szerinti ingatlan tulajdonosának nyilatkozata a tartáshoz való hozzájárulásról, 

- tartási gyakorlatot (min. 5 év) igazoló dokumentum (a tartási engedély másolata) 

- a szaporulat elhelyezését biztosító szándéknyilatkozat, 

- 5 500 Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetése átutalással. 

 

 

 Elidegentésiengedély-kérelem 

A Kormányrendelet kitöltött 6. sz. melléklete (hasznosítás; 14.3. pont: elidegenítés <leendő tulajdonos 

neve> részére), továbbá: 

- a solymász természetvédelmi vizsgabizonyítvány száma (másolata). 

- egyed(ek) származását igazoló dokumentumok (korábbi tartási engedély(ek), esetleges CITES 

dokumentum(ok) – EU-bizonylat, tenyésztői bizonylat, származási igazolás – másolata), 

- a nagykorúságot igazoló dokumentum másolata, 

- 10 600 Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetése átutalással. 

- Leendő tulajdonos(ok) tartásiengedély-kérelme. 

 

Az engedély jogerőre emelkedése után a tényleges átadást 30 napon belül jelenteni kell! 

 

 Bemutatásiengedély-kérelem 

A Kormányrendelet kitöltött 6. sz. melléklete (bemutatás; lásd. jelen tájékoztató alatt), továbbá: 

- a solymász természetvédelmi vizsgabizonyítvány száma (másolata). 

- egyed(ek) származását igazoló dokumentumok (korábbi tartási engedély(ek), esetleges CITES 

dokumentum(ok) – EU-bizonylat, tenyésztői bizonylat, származási igazolás– másolata), 
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- a nagykorúságot igazoló dokumentum másolata, 

- 5000 Ft eljárási illeték megfizetése átutalással/illetékbélyeggel. 

- a bemutatás céljának, helyszíneinek, időpontjainak, módszerének, körülményeinek megadása. 

 

A bemutatási engedélynek minden esetben feltétele egy éves összefoglaló megküldése a megtartott 

bemutatókról. 

 

 Behozataliengedély-kérelem 

- A tartásiengedély-kérelemhez szükséges benyújtandó dokumentumok, illetve igazgatási 

szolgáltatási díj, továbbá: 

- 10 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetése engedélyenként átutalással 

 

Az engedély jogerőre emelkedése után a tényleges behozatalt 30 napon belül jelenteni kell! 

 

 Kiviteliengedély-kérelem 

- Az elidegenítésiengedély-kérelemhez szükséges benyújtandó dokumentumok, illetve igazgatási 

szolgáltatási díj, továbbá: 

- 10 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetése engedélyenként átutalással 

 

Az engedély jogerőre emelkedése után a tényleges kivitelt 30 napon belül jelenteni kell! 

 

A solymászmadarakkal kapcsolatos tevékenységek (tartás, hasznosítás, bemutatás) engedélyezését 

Molnár Eszter végzi, elérhetőségei: 

Pest Megyei Kormányhivatal, Érdi Járási Hivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, 

Természetvédelmi Osztály 

Cím: 1072 Budapest, Nagy Diófa u. 10-12.,  

Tel.: 1/478-4433,  

Fax: 1/478-4520,  

E-mail: zoldhatosag@pest.gov.hu 

Számlaszám: Pest Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

10023002-00335728-00000000. 

 

mailto:zoldhatosag@pest.gov.hu


 

 

3 

6. számú melléklet a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez 

Solymászmadár tartása, hasznosítása, bemutatása iránti kérelem tartalma 

Tartási* □ Hasznosítási** □ Bemutatási*** □ 

ENGEDÉLYKÉRELEM 

(A négyzetben jelölje be a kérelmezett tevékenység tárgyát!  

 

Kérelmező személyére vonatkozó adatok  

1. Kérelmező neve, telefonszáma, e-mail címe:  

2. Kérelmező címe (lakóhely, ennek hiányában 

tartózkodási hely; nemzetközi solymásztalálkozó, 

befogás esetén jogi személy székhelye): 

 

3. Jogi személy esetén a felelős személy neve:  

4. Jogi személy esetén a felelős személy címe 

(lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely): 

 

5. Kérelmező természetvédelmi jogi vizsga 

bizonyítványának a száma: 

 

6. Kérelmező nagykorúságát igazoló dokumentum 

típusa és száma: 

 

A kérelem tárgyát képező 

solymászmadárra/solymászmadarakra vonatkozó 

adatok 

 

7. Tudományos fajnév:  

8. Magyar fajnév:  

9. Egyedi azonosító száma, az egyed(ek) eredetét 

igazoló CITES dokumentumnak (amennyiben van) a 

típusa és a száma: 

 

10. Ivar:  

11. Az egyedek száma:  

Tenyésztési kérelem esetén  

12. Tojó szülőállat egyedi azonosítója, hatályos 

tartási engedélyének, eredetét igazoló CITES 

dokumentumának (amennyiben van) a száma: 

 

13. Hím szülőállat egyedi azonosítója, hatályos 

tartási engedélyének, eredetét igazoló CITES 

dokumentumának (amennyiben van) a száma: 

 

A kérelmezett tevékenység leírása  

14.1. A tevékenység pontos helye:  

14.2. A tevékenység ideje:  

14.3. A tevékenység célja (hasznosítás esetén):  

14.4. A tartási körülmények részletes leírása:  

 

 

14.5. Tenyésztési kérelem esetén a várható 

szaporulat elhelyezése: 
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Mellékelt dokumentumok  

15. 

- egyed(ek) származását igazoló dokumentumok másolata (CITES dokumentum, az egyed(ek) korábbi 

tartási engedélye, vagy befogási engedély), 

- a nagykorúságot igazoló dokumentum másolata, 

- a vadászvizsga, a solymász kiegészítő vizsga és a természetvédelmi jogi vizsga bizonyítványának a 

másolata, 

- a tartás helye szerinti ingatlan tulajdonosának a nyilatkozata a tartáshoz való hozzájárulásról, 

- solymászmadár vadászati célú tartása esetén az érvényes vadászjegy másolata, 

- solymászmadár tenyésztési kérelem esetén a tartási gyakorlatot (minimum 5 év) 

igazoló dokumentum (a tartási engedély) másolata, 

- a szaporulat elhelyezését biztosító szándéknyilatkozat. 

16. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek, továbbá velem szemben a Tvt.) 78/B. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott kizáró okok 

nem állnak fenn. 

17. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem továbbá, hogy jelen kérelemben szereplő 

egyeddel/ egyedekkel a birtokomban levő egyedek száma nem haladja meg a 348/2006. (XII. 23.) 

Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésében meghatározott kvótát. 

 

Dátum: 

 

Aláírás: 
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Kitöltési útmutató és magyarázat 

* Tartási engedély-kérelem benyújtása esetén célszerű feltüntetni, hogy teljesen új egyedről van szó, 

vagy korábban kiadott, hatályát vesztő tartási engedély meghosszabbításáról. 

** A védelemben részesülő állatfaj egyedének - a bemutatás kivételével történő - bármilyen 

igénybevétele, amely az egyed élettevékenységét, túlélési vagy szaporodási esélyeit, fennmaradását 

befolyásolja. Jellemzően tenyésztés, elidegenítés, külföldről történő behozatal, külföldre történő kivitel, 

befogás. Tenyésztési engedély több évre (a szülőmadarak tartási engedélyének a lejártáig) is kiadható. 

*** A védelemben részesülő állatfaj egyedének közszemlére tétele. Bemutatási kérelem esetén a 

kérelemhez külön bemutatási tervet kell benyújtani, amelyben fel kell tüntetni a tervezett időpontokat, 

helyszíneket, és meg kell nevezni a bemutató célját. Bemutatási engedély több évre (az egyed/ek 

tartási engedélyének a lejártáig) is kiadható. 

1. A kapcsolattartás megkönnyítése érdekében célszerű telefonszámot és/vagy e-mail címet is 

feltüntetni. 

2. Kérelmező levelezési címe. 

6. A nagykorúságot igazoló dokumentum fajtája (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél, születési 

vagy házassági anyakönyvi kivonat) és száma. 

7. A védelemben részesülő állatfajok felsorolását tartalmazó külön jogszabály szerint meghatározott 

tudományos név. 

8. A védelemben részesülő állatfajok felsorolását tartalmazó külön jogszabály szerint meghatározott 

magyar név. 

9., 12., 13. A kérelem tárgyát képező solymászmadárnak a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. 

számú melléklete szerinti egyedi azonosító (pl. zárt gyűrű, mikrocsip) száma. Amennyiben az egyed 

több jelöléssel is rendelkezik (pl. nyitott gyűrű és mikrocsip), mindegyiknek a számát fel kell tüntetni. A 

348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően született állat esetén az azonosító 

szám lehet ettől eltérő egyedi azonosító, amennyiben annak alkalmazása más jogszabály előírásaival 

nem volt ellentétes. A kérelmen fel kell tüntetni az egyed(ek) eredetét igazoló CITES dokumentumnak 

(amennyiben van) a típusát és a számát is. 

12. Amennyiben a kérelem több egyedre vonatkozik, az adatokat egyértelműen kell feltüntetni. 

Szükség esetén az egyedek adatai (7-11. pont) külön táblázatban is benyújthatóak. 

14.1. A konkrét helyszín, ahol az egyed tartása, tenyésztésbe vonása, bemutatása megvalósul. 

14.2. Tartási engedély legfeljebb 5 évre adható. Tenyésztési, bemutatási engedély legfeljebb az 

egyed/ek tartási engedélyének a lejártáig adható ki. 

14.3. Ezt a pontot hasznosítási kérelem benyújtása esetén szükséges kitölteni, különösen 

elidegenítés, külföldre vitel, onnan történő behozatal esetén. Elidegenítési szándék esetén fel kell 

tüntetni - igény szerint külön táblázatban - a leendő új tulajdonos(ok) nevét, címét, külföldről történő 

behozatal esetén (amennyiben a behozatal célja az egyed tartása) a tenyésztő/korábbi tulajdonos 

nevét, címét. 

14.4. A tartási körülmények részletes ismertetése szükséges. 

14.5. Tenyésztési engedély abban az esetben adható ki, amennyiben a tenyésztő a kérelem 

benyújtásakor nyilatkozik a várható szaporulat elhelyezéséről. 

16. Kizáró okok: A kérelmező büntetőjogi felelősségét a bíróság tiltott állatviadal szervezése, 

állatkínzás, természetkárosítás, orvvadászat, orvhalászat bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

megállapította, illetve a kérelmezőt a természet védelmével kapcsolatban elkövetett szabálysértésért 

jogerősen felelősségre vonták, a határozat jogerőre emelkedésétől számított három évig, vagy 

természetvédelmi, illetve állatvédelmi bírsággal sújtották, a határozat jogerőre emelkedésétől számított 

három évig. 

17. Kvóta: Természetes személy vadon élő állományból kivett héjából (Accipiter gentilis) és 

karvalyból (Accipiter nisus) egyidejűleg legfeljebb 2 példány tartására jogosult. 
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Kiegészítő táblázat több egyed esetén a 7-11. pontokhoz 

 

 
Faj neve 

(magyar/latin) 
Egyedi 

azonosító 
Ivar 

Nyilvántartási szám 
(CITES bizonylat 

száma) 
kiegészítő adatok**** 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

 

****kiegészítő adatok: 

Tartási, bemutatási engedély esetén: 

- saját madár esetén előző tartási engedély száma / tenyésztési engedély száma 

- nem saját madár esetén az átadó neve, címe 

Hasznosítási – elidegenítési engedély esetén: 

- leendő tulajdonos neve, címe 

 


