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Vad6sztertrlet hatdr6nak kijelolese tdrgy6ban hivatalbol folytatott eljiiriisban els6fokri vad6szati hat6s6gi
jogkorben eljdrva meghoztam az al6bbi

HATAROZATOT
mSrcius 1-j6t6l a vad6szteriiletre vonatkozo
vadgazd6lkod5si Uzemterv hat6lydnak lej6ratdig az alSbbiak szerint 6llapltom meg:

A

654700 k6dszdmf vad6szteriilet hat6r6t

2017

.

A Boldv5t Borsodszir6kkal 6sszekot6 k0z0t Zilizi elAgazdsdt6l indulva a k6zut, Borsodszir6kon keresztUl az
Edeleny belterUlet6n lev6 27-es kozrit keresztez6des6ig. Innen a 27-es kdzut az Abodi eldgaz6sig. Innen az
Abodra vezeto koz0t Lddbesenyon keresztUl a L6dbesenyo-Abod-Lak kozseghat6rok tal6lkoz6si pontj6ig.
lnnen a L6dbeseny6 054 helyrajzi sz6mU kivett f6ld0t, majd annak folytatdsSban a Lak 3lhelyrajzi szdimu
kivett foldut a 27-es hat6rdombig. Innen a Lddbeseny6 1O-es, 6s a Lak 13-as erdotagok kozOs hatdra
(Lddbeseny6-Lak k0zs6ghatdr) a 22-es hat6rdombig. A22-es hat6rdombt6l a L6dbeseny6 035/'1 helyrajzi
szAm1 kivett fOld0t, majd a L6dbesenyo 7lA erdor6szlet 6szaki hat6ra a 14-es hat6rdombig. Innen a
Lddbeseny6-Balajt k0zs6ghatdr a 15-os hatdrdombig, majd a'15-os hat6rdombtol a Balajt 039 helyrajz
sz6mu kivett f6ldrit, majd a Damak 1-es erd6tag 6s a Lak 27-es,11-es erd6tag kdzos hatAra a Damak 020/1
helyrajzi szfmf kivett fold0tig. Innen a Damak 020/1 helyrajzi sztmf kivett foldrit a Hegymeget Damakkal
0sszekot6 kOz0tig. Innen a Damak 024 helyrajzi sz6mI kivett fOldut (Damak-Hegymeg k0zs6ghatSr) a
Damak 025 helyrajzi szdm0 kivett 0tig. A Damak 025 helyrajzi sz6m0 kivett fold0t, majd annak folytat6s6ban
a hangdcs 033/a helyrajziszAml kivettfoldtlt, a'17-es hat6rdombig. Innen a Hangdcs 026lahelyrajziszlmt
kivett fold0t a Hangdcs 042 helyrajzi szdm0 kivett 0tig. Innen a Hangdcs 042 helyralzi sz6m[ kivett 0t a
Tomor-Hang6cs kozigazgat6si hatdrig. Innen a Tomor 051 helyrajzi szdm0 kivett ut, a Hang6cs 057/2
helyrajzi sz6m0 kivett [tig. Innen a Hang6cs 05712 helyrajzi szlml kivett 0t, majd annak folytat6sSban a
Hangdcs 057l1lb helyrajzi szdmil kivett 0t, a Hang6cs 052/b helyrajziszAml 0t, a Hang6cs 065/1 helyrajzi
sz6md kivett 0tig. Innen a Hang6cs 065/1 helyrajzi szAmu kivett [t a Hang5cs 071 es 072 helyrajzi sz6m
hatirraig, innen a Hang6cs 071es 72 helyrlzi sz6mok hatdra, majd a HangAcs 084/b es a 085 helyrajzi
sz6mok hat6ra a Hang6cs 64erd6r6szlet hat6r6ig. Innen a Hang6cs 64erd6r6szlet keleti halfra a Hang6cs
087 helyrajzi sz6m 6szaki hat6ra, majd a Hang6cs 087 helyrajzi sz6m0 sz6nt6 es a 086 helyrajzi sz6m
koz6s hat6ra, a Hangdcs 087 6s a Hangdcs 088/16/b helyrajzi sz6m0 legelo hat6ra a HangScs 0128
helyrajzi sz5m0 kivett Itig. Innen a Hang6cs 0128 helyrajzi szdml kivett fold0t, a Hang6cs 0124111a,0146,
0l49lahelyrlzi sz6m0 kivett utak Hang6cs belteruleteig, innen a kozrit Nyom6r esZiliz 6rint6s6vela Boldv6t
Borsodszi16kkal 0sszekoto koz0t keresztez6deseiq.
Foldmuvel6sugyi es Erd6gazdalkodAsi F6osztaly
u 24 Telefon: (36-46) 531 O2O Fax: (36-46)

3526 Miskolc Blaskovics
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EgyidejLileg a vad6szterUlet tulajdonosi k0z6sseget 05-654700 k6dszErmmal nyilv5ntart6sba veszem.
A vaddszterUlet becsUlt kiteried6se: 5310 ha.

Jelen hatdrozat ellen fellebbez6s beny0jtasiira kizArolag az jogosult, aki a Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei
Korm6nyhivatal 6ltal a 654700 kodszdmU vaddszterUlet hatdrAra vonatkoz6 aj6nl6s6ra modosit6 javaslatot
tett.

A Nemzeti ElelmiszerlSnc-biztons6gi Hivatalhoz cfmzett fellebbez6st a jelen ddntes kozlesetol szdmitott
tizen6t napon belUl kell eloterjeszteni a Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei Kormdnyhivataln6l. A fellebbez6st
indokolni kell.

A fellebbez6si

eljd16s igazgat6si szolg6ltat6si dlja 10.000 forint, amelyet a fellebbezes beny(jt6sdval
egyidejUleg a Nemzeti Elelmiszerl6nc-biztons6gi Hivatal Magyar Allamkincst6rnSl vezetett 1003200000289782-00000000 szAmu fizet6si szlmlAjAra 6tutal6s vagy fizet6si szlmllra torteno keszp6nzbefizet6s

[tjdn kell megfizetni. A fizetesi megblzds kozlem6ny rovat6ban fel kell tUntethi jelen hatiirozal szlmat, az
Ugyfel nevet 6s ad6sz6mdt, illetve adoazonosit6 jelet. A jogorvoslati dij befizeteset igazol6 bizonylatot a
jogorvoslati kerelemhez csatolni kell.

INDOKOLAS
A Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal

- a vad v6delmerol, a vadgazdAlkod6sr6l, valamint a
szolo'1996. evi LV torveny (a tovdbbiakban: Vtv) 11lA. S (2) bekezdese alapjdn - hivatalbol

vad6szatrol
2016. mdrcius 31. napjdn hirdetmenyi uton BOH/0112912-112016. szdm0 aj6nl6st tett kozz6 a2017. m{rcius

1-jet6l kezd6do vadgazd6lkoddsi Uzemtervi id6szakra

a

654700 kodszSmil vad6szterUlet

hatd16ra

vonatkozoan.
A Vtv. '11lA. S (5) bekezd6s szerint az aj6nldssal erintett vaddrszterUlet foldtulajdonosa az ajdnldsra

a) a vad5szterulet hat6raival kapcsolatos modosit6 javaslatot, illetve
b) [j vaddszterUlet kialakit6sat celz6 javaslatot [az a) es b) pont a tov6bbiakban egyUtt: modoslto javaslat]

ny0jthat be a vad6szati hatos6ghoz a hat5lyos vadgazd6lkoddsi Uzemtervi ciklus utolso vad6szati 6v6nek
mdjus 15. napj6ig.
Elj6r6som sordn megdllapitottam, hogy'a 654700 kodsz6m0 vaddszterUlet hatdrdra vonatkoz6 ajdnlSsra a
jogszab6lyban meghatSrozott hatdrid6ig ervenyes m6dosit6 javaslat nem 6rkezett.

AVtv. 'l'1lA. S (10) bekezd6se szerint, ha a vadiiszati hatosag ajdnl6s6ban szereplo vaddrszterulet hatdr6ra
nem 6rkezik 6rv6nyes modosito javaslat, a vadSszati hatosag a vad6szterttlet hatSrdnak meg6llapit5s6ra
vonatkoz6 szabdlyok szerint hivatalbol megdllapitja a vad6szterUlet hat6rdt.

8

S (1) bekezd6s alapjan vaddrszterUletnek minosUl - hasznosit6si formdjatol fUggetlenUl - az a
foldterUlet, valamint vizfelulet, amelynek kiterjedese a hdromezer hektSrt el6ri, 6s szemkozti hatarvonalainak
tdrvols6ga legalabb hdromezer meter, tovdbb6, ahol a vad
a/ a szUks6ges tapldlekot megtalSlja,

A Vtv.

b) term6szetes szaporod6si feltetelei, valamint

c/ termeszetes mozg6sigdnye, bfvohelye, nyugalma adott.
Foldmuvelesugyi es Erd6gazdalkoddsi F6osztaly
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A Vtv. 8 S (2) bekezd6se szerint, nem minosUl

vad6szterUletnek,
megAllapit6s5nSlfigyelmen kivUl kell hagyni az azon ta16lhato
a/

te lepU

les klzigazgalasi belterU et6t,
I

6s a vad6szterUlet

kiteried6s6nek

va la m int

b) lakoingatlanul szolg6lo bekeritett kUlterUleti ingatlan,
c) tanya, valamint major,

d/ temet6,

e/ nem mezo-, erdo- vagy vadgazdSlkod6si celb6l bekeritett hely,
fl repUl6ter,
g) kozrlt, valamint a kdzut 6s annak fel- 6s lehajt6ja 6ltat hat6rolt, tovdbbd
h,) vas[t
terUlet6t.

A Vtv.

8

S (3) bekezdese alapjdn a vad6szterUlet hatiira nem terjedhet 5t a vadgazddrlkoddsi t6jegyseg

hat616n.

A vad v6delm6r6l, a vadgazdAlkod6srol, valamint a vad6szatrol sz6lo 1996. evi LV. t6rv6ny v6grehajt6s5nak

szabdlyairol szolo 7912004. (V. 4.) FVM rendelet (tovabbiakban: Vhr.) 3 S (4) bekezdese szerint, a
vad6szterulet hatdra a Vtv.8.S-a es'19. $ (2) bekezd6se alkalmazdsdban olyan, tart6s nyomvonalas
letesitm6ny, vonalas jellegtl term6szeti terept6rgy, erdotag hat6rvonala vagy kozigazgat6si hatdrvonal lehet,
amelynek nyomon kovethetos6ge 6s beazonosfthatosSg a az uzemtervi id6szak vegeig fennmarad.

AVtv. '19 S (2) bekezdese szerint a vaddszterUlet hatdrdnak meg6llapitSs6ndlfigyelemmel kell lenni:
a ) a v adAszteru let rendeltetesere,
b) a vadaszteru lett6 min6sithet6 fold tulajdoni, haszndlati viszonyaira;
c,) a vad mozg6si kor6re, eletfelt6teleire, v6delm6re, valamint az llShely okologiai adotts6gaira;
d) az 6rintett fdldr6szletek mrjvel6si dg6ra;

e/ a teruleten mezo-, erd6- vagy vadgazd6lkoddsi

tevekenyseget folytato szervezet bels6 szervezetr

feleplt6sere:

I

a biztons6gos vaddszat lehet6s6g6re;

g) az erdoterv betartdsdnak lehet6s6g6re,

h/ allamhatar eset6ben a szUkseges ved6tSvolsdgra, tovdbbd arra, hogy
i) zarvanyterulet ne keletkezzen;

il a h4rnmazar haftfi; vagy azt meghalad6 term6szetv6delem alatt 6llo terUletek - a v6delmtikhOz
szUks6ges ovezettel egyutt - lehetoleg on6llo vaddszterUletet kepezzenek;
k) a hdromezer hektdrndl kisebb teruletti term6szetv6delem alatt el16 terUletek lehet6leo eo\

-

l/

s

vaddszterUletre essenek;
l) a vadaszterulet hat6rdnak egy6rtelmri azonoslthat6s5g6ra, tartoss6g6ra 6s nyomon kovethet6segere.

A Vtv. 20. $ (1) bekezdese alapj6n, a vad6szterUlet hatd16nak meg6llapitdsa a vadgazddlkoddsi Uzemterv
id6tartamdrra szol, 6s ezen id6tartam alatt koti a mindenkori fOldtulaidonosokat.

A vad6szterulet hataranak megAllapitiis6val kapcsolatos eljardsom

so16n megvizsg6ltam a kijelolesre
tervezett vad6szterUlet hat6r6t 6s meg6llapitottam, hogy a vaddrszterUlet kiterjedese a hdromezer hektdrt
eleri, 6s szemkozti hatdrvonalainak tdvols6ga legalSbb hdromezer m6ter vagy t6rk6pen m6rve a szemkdzt
vonalak tdvolsdrga kevesebb mint k6tezer m6ter hosszan nem 6ri el a h5romezer m6ter tdvolsdoot. tovdbb6.
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a vad a

teruleten

a

szuks6ges tSp1616kot megta16lja, term6szetes szaporod6si feltetelei, valamint

term6szetes mozg6sig6nye, bUvohelye, nyugalma adott.

A vad6szterulet hat6rdnak kijelolese megfelel vaddsztertilet rendeltet6s6nek, a vad6szterUlette min6sithet6
fOld tulajdoni, haszn6lati viszonyainak, a vad mozg6si kor6nek, eletfelteteleinek, v6delm5nek, valamint az
elohely okologiai adottsdgainak, az 6rintett fold16szletek m[1vel6si 5g5nak, a biztons6gos vad6szat
lehetosegenek tov6bb6 az erd6terv betarthatosdg6nak, z6rv6nyterUlet nem keletkezett. A vaddszterulet
hat6ra egy6rtelmrien azonoslthato, tartoss6ga, nyomon kdvethetosege 6s beazonosithat6sdga az Uzemtervi
idoszak vegeig fennmarad.

A Vtv. 6 S (2) bekezd6se szerint a

vad5szterUlet hatdrdt megdllapit6 hatdrozat alapj6n az 6rintett
joggal
rendelkez6 kozoss6get (a tov6bbiakban: tulajdonosi kozdsseg) alkotnak. A
foldtulajdonosok vad6szati
tulajdonosi kozoss6get, valamint a tulajdonosi k0zoss6g kepvisel6jet a vad5szati hatos5g nyilv6ntartdsba
veszi, illetve az e torv6ny vegrehajt6sdra kiadott rendeletben foglaltak eset6n a nyilvdntart6sbol torli.

A Vhr. 2 S (1) bekezd6se alapjdn a vad6szterUlet hat6r6nak megdllapitdsdval egyidejUleg a vad5szati
hatos6g a tulajdonosi k0zdss6get a hozzA tartoz6 vadSszterUlet azonoslt6 k6dsz6m6nak megjelolesevel
nyilv6ntart6sba veszi. A tulajdonosi kozoss6g nyilv6ntartdsba v6telekor a vadSszterulet azonosit6 k6dsz6ma
a vadSszterulet sorsz6m6t 6s a vad5szterUlet fekv6se szerinti megye k6djat lartalmazza.
Afentiek alapj6n a 05-654700 kodszdmU vaddszterUlet tulajdonosi k0zoss6get nyilv6ntart6sba vettem.
A fent leirlak alapj6n a rendelkezo r6szben foglaltak szerint dontottem.

D0nt6semet a megyei kormdnyhivatalok mez6gazdasdgi feladatainak meghat6roz6s6r6l szolo 6812015. (lll
30.) Korm. rendelet 13. S (1)-(4) bekezdeseialapj6n biztositott jogkoromben elj6rva hoztam meg.

Hat6rozatomatakdzigazgat6si hat6sdgi elj6r6s 6s szolg6ltat6s 6ltal6nos szabSlyair6l sz6lo 2004. evi CXL.
t6rv6ny 71. S (1) bekezdesenek 6s 72. S (1) bekezd6s6nek megfelel6en hoztam.
A jogorvoslat lehet6seget a Vtv. 11lC. S (2) bekezd6s szerint biztositottam.

A fellebbezesi elj5r6s dijdr6l torten6 tdjekoztatds a Nemzeti Elelmiszerl6nc-biztonsdgi Hivatal, valamint a
megyei korm6nyhivatalok mezogazdas6gi szakigazgat5si szervei el6tt kezdem6nyezett elj616sokban
fizetendO igazgatisi szolg6ltat6si dijak merteke16l, valamint az igazgatlsi szolg6ltatdsi dij fizet6s6nek
szab6lyair6l sz6l6 6312012. (Vll. 2.) VM rendelet 2. S (1)-(3) bekezd6s6n, valamint a 4.S (1) es (3)
bekezd6s6n alaoul.
Miskolc, 2016. jUnius

.eY

Demeter Ervin
korm6nymegbizott

Foldmtvel6sugyi 6s Erd6gazd6lkod6si F6osztdly
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Kapi6k:

1

. Ziliz Kozse g O n kormdn

y

zata'

37

94 Ziliz, Dozsa

G y0

rgy rit I .

Borsodszi16k Kozs6g Onkormdnyzata'3796 Borsodszi16k, FO rit 35.
3. Edel6ny V6ros Onkormdnyzala'3780 Edeleny, lstv6n kir6ly tIla 52.

4. Szendr6ldd K0zseg Onkorm6nyzala'3751Szendr6l6d, F6 rjt 63.
5. Balajt Kozseg OnkormSnyzata'3780 Balajt, F6 rlt 55.
6. Lddbesenyo Kozsegi Onkormdnyzat'3780 L6dbesenyo, Kossuth Lajos 0t 64.
7. Damak Kozs6g Onkormdnyzata'3780 Damak, Szabadsdg Ut 35.
8. Hang6cs Kozsdg Onkormdnyzala'3795 Hangdcs, Szabads6g 0121
9. Nyomdr K6zseg Onkormdnyzala'3795 Nyom6r, Szabads6g tit 45.
10. lrattiir

Foldmiivel6sugyi es

Erd 6gazdAlkoddsi

Fdoszt6ly
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