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Tárgy: Ajánlás 650400 kódszámu
vad ás zterül et hat árára
Hiv. szám. -

gyi ratszám : BO H/0 1 12863-1 1201 6.

Ugylntézó: Berta Béla
Telefon. 461503-428
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A Borsod-Aba j-Zemplén Megyei Kormányhivatal hivatalból ajánlást tesz k zzé hirdetményi titon a
kódszámri vadászteriilet határára, a 2017.03.01_t

l_

650400
2037.02.28-ig tartó iizemtervi ciklusra az alábbiak szerint:

sa a kovetkez

:

A Magyar-Szlovák államhatár és a Sajó-folyó találkozási pontjától kiindulva a a Sajó-folyó a Hangony-patak
torkolatáig. lnnen a.Hangony-patak a Sajónémeti kózuti hídig. lnnen a kóz(lt a 25-ós kózút irányában, majd
a 25-ós kóz t az Ozd beltertjletén lév Szóvetkezet (ltig. lnnen a Szóvetkezet (lt a vasútig, majd a vas(tt
nyugati irányban a Hangony-patak hídjáig. lnnen a Hangony-patak, majd a Hódos-patak a Hódóscsépány
belter letén Iév Nagyvólgyi útig. lnnen a kózut Borsodszentgyórgy irányában a Hódoscsépány végénlév
autójavítóig, majd fóld ton északi irányban a Nagy-vólgy és a Gubonya-vólgy kozótt lév gerincen futó
útoi, az Ózd 141F erd résztet nyugati sarkáig. lnnen az Ózd-Borsodszentgyórgy kózséghatár az ÓzdBorsodszentgyórgy-Hangony kózséghatárok találkozási pontjáig. lnnen az Ozd-Hangony kózséghatár a
Hangony 04 helyrajzi szám(t patakig. lnnen a Hangony 04,0146/9 helyrajzi szám patak a Hangony 39B
erd részletig, majd a Hangony 39B erd részlet délnyugati határuonala, és a Hangony 39l erd részlet keleti
határvonala a Magyar-Szlovák államhatárig. lnnen a Magyar-Szlovák államhatár a Sajó-folyóig.

Megjegyzés: A határleírással korbehatárolt terrilet vadászter letnek nem min

tartalmaz.

stjl

foldrészleteket is

A vadászteriilet becsiiIt mérete: 6106 ha

Az ajánlással érintett vadászteriilet a ktivetkez tájegységen beliili, lejáró iizemtervíívadásztertiletekke!
szomszédos:

65021
65031
65051
65081

0
0
0
0

Az 1996. évi LV. t rvény (Vtv.) 11lA. (a) alapján , a vadászati hatóság az ajánlást a hirdet tábláján, és elektronikus
tájékoztatásra szolgáló honlapján legalább harminc napra hirdetmény formájában kozzéteszi. A vadászati hatóság
kezdeményezi minden érintett település onkormányzatának hirdet tábláján, illetve elektronikus tájékoztatásra szolgáló
honlapján a hirdetmény formájában való kozzétételt, amelvet az onkormánvzat táiékoztató jellegoel legalább harminc
napra kozzétesz.
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A Vtv ,11/A. § (5) bekezdése alapján az ajánlással érintett vadászterület földtulajdonosa
a) a

v

az ajánlásra

adászterü et határaival kapcsolatos módos ító javas latot, il letve
l

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 clklus utolsó vadászati événekmájus
15. napjáig.
o A földtulajdonos a módosító javaslatot egyedül, vagy más földtulajdonossaI együtt is benyújthatja.
o A módosító javaslatot a 8. §-ban és a 19. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek figyelembevételével
lehet benyújtani, azzal, hogy legalább háromszáz hektár, egybefüggő, vadászterületnek minősüló
területre vonatkozhat, amely terület legfeljebb egyharmada más, nem a módosító javaslatot benyújtó
földtulajdonos(ok)

o Az e §

tulajdonában is lehet.

előírásainak megfelelő módosító javaslat befogadásáról a vadászati hatóság 10 napon belül
végzéssel dönt. A vadászati hatóság módosító javaslat befogadásáról szóló döntésével szemben
jogorvoslati kérelemmel a vadászterület határát megállapító döntéssel szemben benyújtott fellebbezéssel
lehet élni.

o

Ha a vadászati hatóság ajánlásában szereplő vadászterület határára nem érkezik érvényes módosító
javaslat, a vadászati hatóság a vadászterület határának megállapítására vonatkozó szabályok szerint
hivataIból megállapítja a vadászterület határát,

7912004. (V,4.) FVM rendelet (Vhr.) 7 § (1) bekezdése alapján a Vtv, 11lA. § (5) bekezdésébenmeghatározott
módosító javaslatot ahhoz a vadászati hatósághoz kell benyújtani, amelyik az ajánlást tette.
o Ha a módosító javaslatot benyújtó tulajdonos nem személyesen tesz jognyilatkozatot, képviseletéről a

.
.
o
.

Polgári Törvénykönyv képviseleti jogra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő és a Vhr. 15. számú
mellékletben meghatározott adattartalommal kiállított írásbeli meghatalmazás útján gondoskodhat.
A meghatalmazás a 9. § (3) bekezdésében meghatározott, a tulajdonjog igazolására elfogadható
dokumentumok valamelyikével együtt érvényes
Állami tulajdonú földterület esetén a vadászali joggal kapcsolatos eljárásokban meghatalmazásnak
minősül a vagyonkezelési szerződésbe foglalt, vadászati joggal összefüggő képviseletre vonatkozó
meghatalmazás, amely a meghatalmazott által bemutatott, a képviselettel érintett állami földterületek
listájával együtt érvényes.
A módosító javaslattal érintett ingatlan esetében, ha az ingatlannak több tulajdonosa van, érvényes
jognyilatkozatot csak egy személy tehet. A tulajdonostársak képviseletükről tulajdoni hányaduk arányában
számított szótöbbséggel határoznak,
(6) Ha a földtulajdonos más földtulajdonossal együtt nyújt be módosító javaslatot a vadászati hatósághoz,
a módosító javaslatban meg kell nevezni a módosító javaslat kapcsolattartóját (a továbbiakban:
meghatalmazott kapcsolattartó).

A vadászati hatósághoz benyújtott módosító javaslatnak tartalmaznia kell:

a)

a

módosító javaslatot benyújtó személy vagy

a

meghatalmazott kapcsolattartó teljes bizonyító erejű

magánokiratba foglalt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a módosító javaslat melyik ajánlásban szereplő kódszámokkal megjelölt - vadászterületeket érinti;
b) a módosító javaslattat érintett földterület határleírását;
c,) a módosító javaslattal érintett földterület legalább 1:25000 méretarányú topográfiai térképimegjelenítését,
feltü ntetve az aján ással éri ntett vadászterü let hatá rvonalát;
d/ a módosító javaslattal érintett földterületnek az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus
l

adathordozón kiadott helyrajzi számait

és annak

földtu lajdonosok nevét és tulajdoni hányadát;

terüIeti kiterjedéséthektárban, valamint a

e) a módosító javaslatot benyújtó személy vagy a meghatalmazott kapcsolattartó nyilatkozatát arról, hogy a
tulajdonában, illetve a képviselt személyek tulajdonában lévő földterület milyen százalékos arányban áIl a
módosító javas latta l éri ntett te ljes földterü lettel
I a módosító javaslatot benyújtó személy vagy a meghatalmazott kapcsoIattartó nevét és elérhetőségét.
A módosító javaslat térképimegjelenítése és szöveges határleírása közötti eltérésesetén a szöveges határleírás
;

tekintendő irányadónak.

Ha a vadászati hatóság ajánlásában szereplő vadászterület határára nem érkezik érvényesmódosító javaslat, a
vadászati hatóság a vadászterület határának megállapítására vonatkozó szabályok szerint hivatalból megállapítja a
vadászterület határát.

3525 N/iskolc, Városháztér 1 Telefon: (36-46)

51

2 9O1 Fax: (36-46) 512 903
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Az ajánlással szemben fellebbezésnek helye nincs.
Tájékoztatom, az ajánlással érintett vadászterület foldtulajdonosait, hogy az ajánlással kapcsolatos iratokba a
Borsod-Aba j_ZempIén Megyei Kormányhivatal F ldm velésiigyi és Erd gazdálkodási F osztálynál
(3526 Miskolc, Blaskovics út 24,) ügyfélfogadási id ben (Hétf n 8:00-12:00 óráig és 13:00-16:00 óráig, Szerdán 8:001
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Demeter Ervin
kormányme9b ízott
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