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Vaddszterulet hat6r6nak krjelolese t6rgy6ban hivatalbol folytatott eljdrdsban els6fok0 vad6szati hat6s6g,
jogkOrben elj6rva meghoztam az alt;bbi

HATAROZATOT

A

654800 k6dszimri vad6szteriilet hat5r6t

.

m6rcius 1-j6tol

a

vaddszterUletre vonatkoz6
vadgazddlkoddsi Uzemterv hat6lydnak lejAratdig az al6bbiak szerint Sllapitom meg:
2017

Sajo-folyonak a 27-es szAm0 kozrlt hidjat6l kiindulva, a 27-es kdzfl, az Edeleny belterUlet6n l6v6
borsodszir6ki elSgaz6sig. Innen a kdzut Borsodszir6k 6rint6s6vel a Ziliz-NyomAr elfgazlsi, majd a k0z0t
Ziliz, Nyom6r 6s hangdcs 6rint6s6vel, Hangdcs belterUlet6n keresztUl a Hang6cs 01491a f0ld(tig, Innen a
Hang6cs 01491a,0146,012411la,012412, 0106, 0115, 0111/1 helyrajzi szAml kivett f6ldutak, majd a
Hang6cs 0113/3 helyrajzi szdm 6s azAlsovad6sz 098 helyrajzi szdmok kOzos hatdra (Alsovad6sz-Hangdcs
kozs6ghatdr) az Alsovad6sz-Hangdcs-Boldva kozseghat6rok ta16lkoz6sdig. Innen a Boldva 01161a helyrajzi
sz6m0 kivett fOld0t azAlsovad6sz 1-es erd6tag hatdr6ig. Innen azAls6vaddsz 1-es, 2-es erd6tagok, valamint

A

a Boldva 8-as erd6tagok kOzos hatdra, majd a Boldva 1-es 6s azAls6vad6szl2-es erd6tagok kdzos hat6ra,
majd a Boldva 1-es erd6tag 6s azAlsovadAsz}SSl2la helyrajzi sz6mti sz6nt6 6sAlsovadAsz 085/d helyrajzi
szdm0 legel6 kozos hat6ra a mLi0tig Innen a Sajov6mos 4-es erd6tag keleti hat6ra, a Sajov6mos 0108/5,
277211 helyrajzi sz6mri kivett utak, majd a Sajov6mos 5-os erdotag keleti hat6ra, a Saj6vdmos-Sziksz6
kOzs6ghat6r, a Sajovdmos 2079, Szikszo 0178 helyrajzi szAmu kivett utak, a Sajov6mos 062/5 helyralzi
sz6m keleti oldala. Innen a Saj6v6mos 06215, 062l1lb erdos6vok, a Saj6v5mos 063/3, 053/36, 051/3
helyrajzi sz|mu kivett utak Sajov6mos belterUleteig. Sajov6mos belteriilet6n a koz0t Sztrmabeseny6
i16nydban. Majd a Szirmabeseny6 ir6ny6ba halad6 koz[t a Kis-Sajo hidj6ig. Innen a Kis-Sajo a
Sajoecseg k0zs6ghaIAr tal6lkozAs6ig. lnnen a Sajokereszt(r - Saj6ecseg k0zs6ghat6r Sajofoly6ig. lnnen a Sajo-folyo (VTE hatdr) foly6sir6nnyal szemben a27-es koztit hidj6ig.
Sajokereszt0r

-

Egyidejrileg a vaddszterUlet tulajdonosi k6z0ss6get 05-654800 kodsz5mmal nyilv6ntart6sba veszem.
A vad6szterulet becs[rlt kiterjedese: 8700 ha.

Jelen hat6rozat ellen fellebbez6s beny0jt6s6ra kiz6rolag az jogosult, aki a Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei
Korm6nyhivatal 6ltal a 654800 kodszdm0 vad6szterUlet hatdrdra vonatkoz6 aj6nl5s6ra modosito javaslatot
a^++
tE tt.
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A Nemzeti Elelmiszerldnc-biztons6gi Hivatalhoz cimzett fellebbez6st a jelen d0nt6s kdzlesetol szdmitott
tizen6t napon belUl kell eloterjeszteni a Borsod-Abatj-Zemplen Megyei Korm6nyhivatalnSl. A fellebbezest
indokolni kell.
elj616s igazgat6si szolg5ltat6si dija 10.000 forint, amelyet a fellebbez6s beny0jt6s6val
egyidejrileg a Nemzeti Elelmiszerl6nc-biztonsdgi Hivatal Magyar Allamkincstdrn6l vezetett 1003200000289782-00000000 szdmrj fizet6si szAmlljAra Atutal6s vagy fizet6si szdml6ra torteno keszp6nzbefizet6s
ritjdn kell megfizetni. A fizetesi megbizds kozlem6ny rovatAban fel kell tUntetni jelen hat6rozat szAmAt, az
Ugyfel nevet 6s adosz6mdt, illeive adoazonosito jelet. A jogorvoslati dij befizeteset igazolo bizonylatot a

A feltebbezesi

jogorvoslati k6relemhez csatolni kell.

INDOKOLAS
Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei Korm6nyhivatal - a vad vedelmer6l, a vadgazdAlkodSsrol, valamint a
vadfszatrol szolo 1996.6vi LV. torveny (a tovdbbiakban: Vtv.) 11lA. S (2) bekezdese alapj6n - hivatalbol
2016. marcius 31. napjdn hirdetm6nyi 0ton BOH/O112913-112016. sz6m( ajdnlSsttett kdzz6 a2017. mdrcius

A

1-jOtol kezd6d6 vadgazd5lkoddsi Uzemtervi idoszakra

a

654800 kodszdmu vaddszterUlet hat5r5ra

vonatkozoan.
A Vtv. '11lA. S (5) bekezd6s szerint az ajdnlSssal 6rintett vad6szterltlet fOldtulajdonosa az aj6nl6sra

a) a vad6szterUlet hat6raival kapcsolatos modoslto javaslatot, illetve

b) 0j vad6szterUlet kialakitas6t c6lzo javaslatot [az a) 6s b) pont a tovdbbiakban egyUtt: m6dosito javaslat]
ny[jthat be a vaddszati hatosdghoz a hatdlyos vadgazddlkod6si Uzemtervi ciklus utolso vad6szati 6venek
mdjus '15. napj6ig.
Elj6r6som sordn meg6llapitottam, hogy a 654800 kodszdmil vaddszterUlet hat6r6ra vonatkoz6 aj5nldsra a
jogszab6lyban meghat6rozott hat6rid6ig ervenyes m6dosito javaslat nem 6rkezett.

AVtv. 11lA. S (10) bekezddse szerint, ha a vad6szati hatosdrg aj6nlasdban szereplo vad6szterUlet hat6rSra
nem 6rkezik 6rv6nyes modosit6 javaslat, a vaddszati hatosdg a vaddszterUlet hatdrdnak megdllapitAsdra
vonatkozo szab6lyok szerint hivatalbol megSllapitja a vad6szterUlet hatdr6t.

8

S (1) bekezdes alapj6n vad5szterUletnek minosUl - hasznosit6si form6jdtol fUggetlenUl - az a
foldterUlet, valamint vizfelUlet, amelynek kiterjedese a h6romezer hektdrt el6ri, 6s szemkozti hat6rvonalainak
t5vols6ga legalabb hdromezer m6ter, tov6bb6, ahol a vad

A Vtv.

a) a szUks6ges tapl6lekot megtaldlja,
b) term6szetes szaporodSsi feltetelei, valamint

c) termeszetes mozgdsig6nye, bUvohelye, nyugalma adott.

A Vtv. 8 S (2) bekezd6se szerint, nem minosul

vaddrszterUletnek,

es a vad6sztertilet

megSllapitds6n6l figyelmen kivUl kell hagyni az azon taldlhato
a) telepU les kozigazgat6si belteritlet6t, valamint

b) lakoingatlan

u

I

szolgd lo bekeritett kUlterUleti ingatlan,

c) tanya, valamint major,
d) temet6,
e.)

nem mezo-, erdo- vagy vadgazddlkoddsi celbol bekerftett hely,
Foldmiivelesugyi es Erd6gazdalkodAsi F5osztaly
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kiterjedes6nek

fl repUl6ter
g)k6zut, valamint a kozut 6s annak fel- 6s lehajtoja 6ltal hat6rolt, tov5bbd
h) vasut
terUlet6t.

A Vtv.

8

S (3) bekezd6se alapjdn a vad6szter0let hat6ra nem terjedhet 6t a vadgazd6lkod6si tdjegyseg

hat616n.

Avad v6delm6r6l, avadgazdAlkoddsr6l, valamint a vaddszatrol sz6l6 1996. evi LV torv6ny v6grehajt6s6nak
szabdlyair6l sz6lo 7912004. (V. 4.) FVM rendelet (tovdbbiakban: Vhr.) 3 S (4) bekezd6se szerint, a
vad6szterUlet hatdra a Vtv. B S-a 6s 19. $ (2) bekezdese alkalmazAsAban olyan, tart6s nyomvonalas
letesitmeny, vonalas jellegti term6szeti terept6rgy, erdotag hat6rvonala vagy kozigazgat6si hatdrvonal lehet,
amelynek nyomon kovethetos6ge 6s beazonosithatos6g a az izemtervi idoszak vegeig fennmarad.

AVtv. '19 S (2) bekezd6se szerint a vaddszterulet hatdrdnak megSllapitdsdn6lfigyelemmel kelllenni:
a) a vad6szteru let rendeltetes6re;
b) a vadaszterulett6 min6sithet6 fold tulajdoni, haszn6lati viszonyarra;
c) a vad mozgdsi kOrere, eletfelteteleire, vedelmere, valamint az el6hely okol6giai adotts6gaira;
d) az lrinlett f6ldr6szletek mriveldsi Agara.,

e/ a

terUleten mez6-, erdo- vagy vadgazdSlkodSsi tev6kenys6get folytat6 szervezet bels6 szervezeti

4^l,(^
i+i^ a-^.
IEIgUILCJUIE-

tl a biztons6gos vad6szat lehet6s6g6re;
g) az erd6terv betart6s6nak lehet6s6g6re;

h) allamhatar eset6ben a szuks6ges vedotdvolsiigra, tovdbbd arra, nogy
i) zfrvanyterUlet ne keletkezzen;

i) a haromezer hektar vagy azt meghalado term6szetv6delem alatt dll6 teruletek - a v6delmukhoz
szukseges ovezettel egyutt - lehet6leg ondll6 vaddszteruletet k6pezzenex:
k) a haromezer hekt6rndl kisebb terUletri term6szetv6delem alatt ell6 terUletek lehetoleg egy
vaddszterU letre essenek;

l) avadAszterulet hat6rdnak egy6rtelmti azonosithatosdg6ra, tartossdgdra 6s nyomon kovethet6s6g6re.
A Vtv. 20. S (1) bekezdese alapj6n, a vad6szterulet hatd16nak meg6llapit6sa a vadgazddlkoddsi Uzemterv
idotartamSra szol, 6s ezen idotartam alatt koti a mindenkori foldtulaidonosokat.

A

vaddszterUlet hat6rdnak meg6llapit6sdval kapcsolatos elj616som sor6n megvizsgdltam a kijelolesre
tervezett vaddszterulet hat6rdt 6s meg6llapltottam, hogy a vadSszterUlet kiterjedese a h6romezer hektdn
eleri, 6s szemk6zti hatdrvonalainak tdvols5ga legal5bb hdromezer meter vagy t6rk6pen m6rve a szemkozti
vonalak t6volsSga kevesebb mint k6tezer m6ter hosszan nem eri el a h6romezer m6ter tdvolsdgot, tovabb6,

a vad a

terUleten a szukseges t6pliilekot megtal6lja, term6szetes szaporoddsi feltetelei, valamint
term6szetes mozgSsig6nye, b[vohelye, nyugalma adott.

A vadaszterulet hat6rdnak kijelOlese megfelel vad6szterUlet rendeltet6senek, a vadaszterUlette minosithetd
fold tulajdoni, haszndlati viszonyainak, a vad mozg6si korenek, eletfelt6teleinek, vedelmenek, valamint az
elohely okologiai adotts6gainak, az erintett foldreszletek mLivel6si 696nak, a biztons6gos vaddszat
lehetos6g6nek tovdbbd az erd6terv betarthatos6gSnak, z6rvdnyterUlet nem keletkezett. A vaddszterUlet
Foldmrivelesugyi es ErdclgazdAlkod6si F6osztAly
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hat6ra egy6rtelmUen azonoslthat6, tartoss6ga, nyomon kovethetosege 6s beazonosithatos6ga az Uzemtervi
id6szak vegeig fen nmarad.

vaddszterUlet hatdrdt meg6llapito hat6rozat alapjdn az 6rintett
A
fOldtulajdonosok vad6szati joggal rendelkez6 kozOss6get (a tovabbiakban: tulajdonosi kozOsseg) alkotnak.
tulajdonosi kozoss6get, valamint a tulajdonosi kozdsseg kepviselojet a vaddszati hatos-rg nyilvdntart6sba

A Vtv. 6 S (2) bekezdese szerint a

veszi, illetve az e t6rv6ny v6grehajt6s6ra kiadott rendeletben foglaltak eset6n a nyilv6ntart6sb6l torli.

A Vhr. 2 S (i) bekezdese alapj6n a vadSszterUlet hat6rdnak megdllapitAsdval egyidej[1leg a vad6szati
hat6sdg a tulajdonosi k0z6ss6g el a hozzA tartozo vaddszterUlet azonoslt6 k6dszdmdnak megjelol6sevel
nyilvdntartdsba veszi. A tulajdonosi kOz6ss6g nyilvdntart6sba v6telekor a vad5szterUlet azonpsito kodsz6ma
a vad6szter0let sorsz6mdt 6s a vad6szterUlet fekv6se szerinti megye k6djdt tartalmazza.
Afentiek alapjdn a 05-654800 kodsz6mU vad6szterulet tulajdonosi kozosseget nyilv6ntart6sba vettem.

Afent leirtak alapjSn a rendelkezo r6szben foglaltak szerint dont$ttem.
Dont6semet a megyei korm6nyhivatalok mez6gazdasdgi feladatainak meghat6rozAs6r6l szol6 6812015. (lll.
30.) Korm. rendelet 13. S (1)-(4) bekezdesei alapj5n biztosltott jogkOromben elj6rva hoztam meg.
Hatdrozatom at a kozigazgat6si hat6sdgi eljSr6s 6s szolgdltatSs 5ltal6nos szab6lyairol sz6l6 2004. evi CXL.
t6rveny 71. S (1) bekezdesenek 6s 72. S (1) bekezdes6nek megfelel6en hoztam.

Ajogorvoslat lehetoseget a Vtv. 11/C S (2) bekezdes szerint biztositottam.

A fellebbezesi eljdr6s dijarol t0rten6 t6jekoztatds a Nemzeti Elelmiszerl6nc-biztonsdgi Hivatal, valamint a
megyei kormdnyhivatalok mezogazdas6gi szakigazgat6si szervei el6tt kezdem6nyezett elj6rdsokban
fizetendo igazgat6rsi szolg6ltatdsi dijak merteker6l, valamint az igazgatAsi szolgdltatasi dij fizet6s6nek
szab6lyairol szoto 6312012 (Vll. 2.) VM rendelet 2 S (1)-(3) bekezd6s6n, valamint a 4.S (1) es (3)
bekezd6s6n alapul.

nC\
Miskolc, 2016. j0nius
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Demeter Ervin
kormdnymegbizott

Kapi6k:

1. Saj6szentpdter V6ros Onkorm6nyzata '3770 Saj6szentpetet, K6lvin ter 4.

2. Edel6ny V6ros Onkorm6nyzata'3780 Edeldny, Istv6n kir6ly itia 52.
3)Borsodszir6kKozs6g onkormfinyzata '3796 Borsodszir6k, F6 ft 35.
i. Zttt Kcizs6g Onkorm6nyzata'3794 ZlIiz,DSzsa Gydrgy ut 1.
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5. Nyomrlr Kdzsdg onkorm6nyzata'3795 Nyom6r, Szabads6g fit 45.
6. Hang6c s Kozsd g Onkormfnyzat a' 37 9 5 Hang6cs, Szabadsilg ut 2l
7. Boldva Kozsdg Onkormdnyzata'3794 Boldva, Szdchenyi Istvrin ft 5.
8. Saj6senye Kcizs6g onkormrinyzata'3712 Saj6senye, peion S6ndor u 14.
9. Saj6v6mos Kozsdg 0nkorm6nyzata'3772 Saj6viimos, Munkdcsy Mih6ly u. 2.
10. Saj6keresztfr Kcizsdg Onkormrinyzata'3791 Saj6keresztfr, Rdk6czi Ferenc u 40.
11. Saj6ecseg Kozsdg Onkormiinyzata'3793 Saj6ecseg, Sz6chenyi Istvan utca27.
72. hatthr

Foldmrivel6sugyi 6s ErdcigazddlkodAsi F6osztdrly
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