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Tárgy: A 10-705150-203 kódszámú vadászterület határának megállapítása, a tulajdonosi közösség 

nyilvántartásba vétele. 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala (a továbbiakban: területi vadászati hatóság) 

vadászati igazgatási hatáskörében eljárva, elsőfokú hatósági eljárásban meghoztam az alábbi 

 

Határozatot: 

 

A 10-705150-203 kódszámú vadgazdálkodási rendeltetésű vadászterület határát 2037. február 28-

ig, a vadászterületre vonatkozó vadgazdálkodási üzemterv időtartamára - hivatalból - az alábbiak 

szerint állapítom meg: 

 

Kiindulási pont a 3-as számú főút és a vasút találkozása, innen a vasúton haladunk észak felé a 

Tófalu 079/2 helyrajzi számú útig, amelyen Ny, majd ÉNY felé haladunk az Aldebrő 0100/1 

helyrajzi számú útig. Az Aldebrő 0100/1 helyrajzi számú úton É felé haladunk az Aldebrő 0103 

helyrajzi számú útig, amelyen tovább nyugati irányba megyünk az Aldebrő 0102/7 helyrajzi 

számú útig. Az Aldebrő 0102/7 helyrajzi számú úton haladunk ÉNY felé az Aldebrő 098 helyrajzi 

számú útig ahol északi irányba megyünk tovább és elérjük az Aldebrő 072 helyrajzi számú utat. 

Az Aldebrő 072 helyrajzi számú úton nyugat felé haladunk elérve a Vécs 0206 helyrajzi számú 

utat. Ezen továbbhaladunk az Aldebrő 5/A erdőrészlet nyugati határán az Aldebrő 4/C 

erdőrészlet déli határáig elérve a Hasznosi vízfogó útját, mely úton haladunk a Feldebrő 0220 

helyrajzi számú útig. A Feldebrő 0220 helyrajzi számú úton K felé haladunk Feldebrő irányába a 

vasútig. A vasút nyomvonalán északra fordulunk, ahol északi irányba haladva elérjük a 

verpeléti közigazgatási határt. Innen Ny-i irányba haladunk a közigazgatási határon a Feldebrő 

0250, Verpelét 0303/3, Vécs 0236 hrsz-ú utakon, majd a Verpelét 80/J, Verpelét 80/G erdőtagok 

déli határán, tovább a közigazgatási határon vezető árkon a Tarnóca patakig. A Tarnóca 

patakon észak felé haladunk a Kisnána 075/2 hrsz-ú útig. Innen a Kisnána 075/2 hrsz-ú úton 

nyugati irányba megyünk a Kisnána 075/1 hrsz-ú úton, majd a Kisnána 081/1 hrsz-ú és a Vécs 

028 hrsz-ú utakon, Vécs belterületi határáig. Vécs belterület határán a Vécs 045/1 hrsz-ú 

patakig haladunk, a patakon északi irányban haladunk a Vécs 045/1, Vécs 034, majd DK felé a 

Domoszló 0148, Vécs 058/9, Vécs 085/78 hrsz-ú utakon, amely egyben a közigazgatási határ és 

elérjük a Domoszlói patakot. A Domoszlói patakon DNY-i irányban a Vécsi útig. A Vécsi úton 
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haladunk a régi 3-as út nyomvonaláig, majd tovább a régi 3-as út nyomvonalán Kápolna 

irányában a Visontai bánya betáp légvezetékéig. Tovább a légvezeték nyomvonalán déli 

irányba a vezeték nyomvonalán haladunk, innen keleti irányban a Detk 077 hrsz-ú úton majd a 

Detk 072 hrsz-ú úton a 3-as számú közútig. A 3-as közúton Kápolna irányába haladunk a vasút 

nyomvonaláig, ahol elérjük a kiindulási pontot.  

 

Jelen határozattal egyidejűleg a vadászterület tulajdonosi közösségét 10-705150 kódszámmal 

nyilvántartásba veszem.  

 

A vadászterület becsült kiterjedése: 3461 ha. 

 

Jelen határozat az Ákr. 84. § a) pontja alapján azonnal végrehajtható. 

 

A döntés ellen közigazgatási hatósági úton a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, 

Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztálynak címzett (1135 Budapest, Lehel utca 43-

47.) fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést két eredeti példányban a területi vadászati 

hatósághoz, mint első fokú közigazgatási hatósághoz kell a határozat közlésétől számított 15 

napon belül benyújtani Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Agrárügyi és 

Környezetvédelmi Főosztály Földművelésügyi Osztálya 3300 Eger, Szövetkezet út 6.), vagy 

elektronikus küldeményként hivatali kapun keresztül megküldeni. 

 

Az ügyfélnek a fellebbezéshez 10.000 Ft, azaz Tízezer forint igazgatási szolgáltatási díjat kell befizetni 

a Pest Megyei Kormányhivatal földművelésügyi feladatainak ellátásához kapcsolódó 10023002-

00302223-00000000 számú számlájára átutalással vagy fizetési számlára történő 

készpénzbefizetéssel. A fellebbezéshez az igazgatás szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot 

csatolni kell.  

Indokolás: 

 

A Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, 

Erdészeti Főosztály Földművelésügyi és Erdészeti Osztálya (a továbbiakban: másodfokú vadászati 

hatóság) a PE/FE/01713-2/2019. számú döntésében a területi vadászati hatóság HE-02/FMO/1767-

2/2016. számú, vadászterület kijelölő határozatát megsemmisítette és a területi vadászati hatóságot új 

eljárás lefolytatására kötelezte a vadászterület határának kijelölése tárgyában. 

 

A másodfokú vadászati hatóság a PE/FE/01713-2/2019. számú döntésében hivatkozott a Miskolci 

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 17.K.27.094/2019/6. számú ítéletére, mely a másodfokú 

vadászati hatóság  PE/FE/512-2/2017. számú  határozatát – a területi vadászati hatóság 

HE/FMO/271-2/2017 számú 10-702150-203 kódszámú vadászterületet kijelölő határozatára is 

kiterjedő hatállyal – hatályon kívül helyezte  és új eljárás lefolytatására kötelezte.   

 

A másodfokú vadászati hatóság fenti határozatában leírta, hogy a területi vadászati hatóság új 

eljárása során a 10-702150-203 és a 10-705150-203 kódszámú vadászterület határait a vad 

védelméről, a vadgazdálkodásról és a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv) 8. 

§ és a Vtv. 19. §-ban foglaltak szerint köteles megállapítani, illetve utalt a Miskolci Közigazgatási és 
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Munkaügyi Bíróság álláspontjára, mely szerint a „két vadászterület határának rendezése csak 

egységesen lehetséges.” 

 

A területi vadászati hatóság az új eljárása keretében, 2019. november 22. napján, a Vtv.11/A. § (2) 

bekezdése alapján hivatalból, hirdetményi úton közzétette hirdetőtábláján és elektronikus 

tájékoztatásra szolgáló honlapján, a HE/FMO/2906-1/2019. számú, 10-7012150-20 kódszámú 

vadászterület határára vonatkozó ajánlását. A területi vadászati hatóság 2019. november 22. napján 

kezdeményezte továbbá a fenti hirdetmény minden érintett település önkormányzatának 

hirdetőtábláján, illetve elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján legalább harminc napra történő 

közzétételét.  

 

A Vtv. 11/A. § (5) bekezdés szerint „az ajánlással érintett vadászterület földtulajdonosa az ajánlásra  

a) a vadászterület határaival kapcsolatos módosító javaslatot, illetve  

b) új vadászterület kialakítását célzó javaslatot [az a) és b) pont a továbbiakban együtt: módosító 

javaslat] nyújthat be a vadászati hatósághoz a hatályos vadgazdálkodási üzemtervi ciklus utolsó 

vadászati évének május 15. napjáig.” 

 

Jelen eljárásban a Vtv. 11/A § foglalt az ajánlás megtételére valamint a módosító javaslat 

előterjesztésére nyitva álló határidők nem alkalmazhatóak.  

 

A másodfokú vadászati hatóság döntésének következtében módosító javaslat az ajánlás közhírré 

tételét követő 45 napon belül nyújtható be a 10-702150-203 és a 10-705150-203 kódszámú 

vadászterületek közös határszakaszára vonatkozóan. 

 

A 10-705150-203 kódszámú vadászterület határára vonatkozó ajánlásra, annak közhírré tételét 

követő 45 napon belül módosító javaslat nem érkezett a területi vadászati hatósághoz. 

 

A Vtv. 11/A. § (10) bekezdése szerint, ha a vadászati hatóság ajánlásában szereplő vadászterület 

határára nem érkezik érvényes módosító javaslat, a vadászati hatóság a vadászterület határának 

megállapítására vonatkozó szabályok szerint hivatalból megállapítja a vadászterület határát. 

A Vtv. 8. § (1)-(3) bekezdései alapján: 

„(1) Vadászterületnek minősül – hasznosítási formájától függetlenül – az a földterület, valamint 

vízfelület, amelynek kiterjedése a háromezer hektárt eléri, és szemközti határvonalainak távolsága 

legalább háromezer méter, továbbá, ahol a vad 

a) a szükséges táplálékot megtalálja, 

b) természetes szaporodási feltételei, valamint 

c) természetes mozgásigénye, búvóhelye, nyugalma adott. 

 (2) Nem minősül vadászterületnek, és a vadászterület kiterjedésének megállapításánál figyelmen 

kívül kell hagyni az azon található 

a) település közigazgatási belterületét, valamint 

b) lakóingatlanul szolgáló bekerített külterületi ingatlan, 

c) tanya, valamint major, 

d) temető, 

e) nem mező-, erdő- vagy vadgazdálkodási célból bekerített hely, 
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f) repülőtér, 

g) közút, valamint a közút és annak fel- és lehajtója által határolt, továbbá 

h) vasút 

területét. 

 (3) A vadászterület határa nem terjedhet át a vadgazdálkodási tájegység határán.” 

 

A Vtv. 19. § (2) bekezdés l) pont: ”A vadászterület határának megállapításánál figyelemmel kell lenni: 

l) a vadászterület határának egyértelmű azonosíthatóságára, tartósságára és nyomon 

követhetőségére.” 

 

A Vtv. végrehajtására kiadott 79/2004. (V.4.) FVM rendelet (a továbbiakban Vhr.) 3. § (4) bekezdés: „A 

vadászterület határa a Vtv. 8. §-a és 19. § (2) bekezdése alkalmazásában olyan, tartós nyomvonalas 

létesítmény, vonalas jellegű természeti tereptárgy, erdőtag határvonala vagy közigazgatási határvonal 

lehet, amelynek nyomon követhetősége és beazonosíthatósága az üzemtervi időszak végéig 

fennmarad.” 

 

A Vtv. 20. § (1) bekezdése szerint, „a vadászterület határának megállapítása a vadgazdálkodási 

üzemterv időtartamára szól, és ezen időtartam alatt köti a mindenkori földtulajdonosokat.” 

 

A vadászterület határának megállapításával kapcsolatos eljárásom során megvizsgáltam a kijelölésre 

tervezett vadászterület határát, és megállapítottam, hogy a vadászterület ökológiai adottságai alapján 

a vadállomány táplálkozási, szaporodási és nyugalmi feltételei adottak. A vadászterület kialakítása 

során zárványterület nem keletkezett. A vadászterület határvonalai jól azonosíthatók, nyomon 

követhetők, a biztonságos vadászat feltételei adottak, a 10-705150-203 kódszámú vadászterület 

határa nem terjed át a vadgazdálkodási tájegység határán. A vadászterület határának 

megállapításakor a vadászterület vadgazdálkodási rendeltetésére, az erdőterv betartásának 

lehetőségére figyelemmel voltunk. 

 

 A vadászterület becsült területnagysága a Vtv. 8. § (1) bekezdésének figyelembe vételével került 

megállapításra. 

 

A Vtv. 6. § (2) bekezdése szerint, „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.” 

A Vhr. 2. § (1) bekezdése alapján, „a vadászterület határának megállapításával egyidejűleg a 

vadászati hatóság a tulajdonosi közösséget a hozzá tartozó vadászterület azonosító kódszámának 

megjelölésével nyilvántartásba veszi. A tulajdonosi közösség nyilvántartásba vételekor a vadászterület 

azonosító kódszáma a vadászterület sorszámát és a vadászterület fekvése szerinti megye kódját 

tartalmazza.” 
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A földtulajdonosi közösség tagjainak kötelessége a Vtv. 12. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 

közgyűlési döntést hozni a képviselőjük személyéről, a vadászati joguk gyakorlásának módjáról és 

feltételeiről, illetve kötelesek megalkotni a működési szabályzatukat. A gyűlés összehívása során 

kötelesek betartani a Vtv. 14. §-ában rögzített feltételeket. 

 

A fentiek alapján a területi vadászati hatóság a rendelkező részben foglaltak szerint a 10-705150-203 

kódszámú vadászterület határát 2037. február 28-ig megállapította, és a vadászterület tulajdonosi 

közösségét 10-705150 kódszámmal nyilvántartásba vette. 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 

59. § (d) bekezdése, és 60. § (1) bekezdése állapítja meg. 

 

Határozatomat a az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 

Ákr.) 39. § (1) bekezdése alapján teljes eljárásban az Ákr. 80., és 81. §-ai szerint, a Vtv. 3. §. (4) 

bekezdése, a Vtv. 8. §., a 10. § (3) bekezdése, a 11/A. §, a 11/C. §, a Vtv. 19. §. (2) bekezdése),  a 

44. §, a 45. §, a 46. § és  a Vhr. 3. §, továbbá  a  Vhr. 4. és 6. számú mellékletei alapján hoztam meg.    

 

A jogorvoslatról való tájékoztatást az Ákr. 112. § és az Ákr. 113. § alapján adtam. Az azonnali 

végrehajthatóságról az Ákr. 84. § a) pontja alapján döntöttem.  

 

A fellebbezési igazgatási szolgáltatási díj összegét és megfizetésének módját a vidékfejlesztési 

miniszter 63/2012. (VII.) VM rendelet 2. § (2) bekezdése és 4. § (1) bekezdése alapján határoztam 

meg. 

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint. 

  

Gombály László, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatalának hivatalvezetője nevében és 

megbízásából:  

 

 

 

  Demeter Erzsébet 

             főosztályvezető 

 

Kifüggesztés napja: 2020. január 10. 

Levétel napja: 2020. február 10.  

 

 

 


