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Tárgy: a 10-701160-203 kódszámú vadászterület határának fenntartása, haszonbérleti szerződés 

meghosszabbításának és vadgazdálkodási üzemtervnek jóváhagyása. 

 

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

vadászati igazgatási hatáskörében eljárva, kérelemre indult elsőfokú hatósági eljárásban meghoztam az 

alábbi 

 

Határozatot: 

 

A 10-701111-3-4-1 kódszámú vadászterület vonatkozásában a vadászterület határát 2037. február 28-

ig változatlanul fenntartom, ezen vadászterületre vonatkozó haszonbérleti szerződést  2037. február 

28-ig történő meghosszabbítását, továbbá a benyújtott Vadgazdálkodási Üzemtervet a 2037. 

február 28-ig terjedő üzemtervezési időszakra jóváhagyom, az alábbi adatokkal és feltételekkel. 

 

A vadászterület határának szöveges leírása: 

A vadászterület indul a Parádsasvár-Bodony-Parád közigazgatási határnál, majd a Hidegkút-gödri 

folyáson az Áldozói erdészházig. Az erdészházat Déli oldalon megkerülve a földúton tovább Nyugati, 

majd Dél-keleti irányba a Széki várig. Itt Nyugatra fordulva tovább a földúton, a Térffy útig. A stabilizált 

Térffy úton élesen jobbra fordulva tovább a Heves-Nógrád megyehatárig. A megyehatáron tovább a 

Mátraballa-Bodony községhatárig, tovább a községhatáron a Mátradercske-Bodony községhatárig. 

Innen tovább a községhatáron a Kisbaláta-folyásig, majd tovább a folyáson a vasútig. A vasúton Dél-

keleti irányba a téglagyár felé, majd Mátraderecske belterületi műútjain (az üdülő telkek között), a 

Mátraderecske 0120/3 hrsz terület Nyugati határán Déli irányba, a Recski Ércbánya aszfaltos útjáig, ezt 

elérve az úton a Bodonybereki-folyásig (Katarét-patak). Innen Észak-nyugati irányba indulva tovább a 

Bodonyberki-folyáson (Katarét-patak) a Bükkpataka - Bodonyberki-folyás elágazásáig, innen a 

Bükkpataka-folyáson Déli irányba indulva a Parád 0142/84 hrsz-ú terület Észak-keleti sarkáig, majd a 

Parád 0142/84 hrsz-ú terület Nyugati oldalán (mely egyben közigazgatási határ is) vissza a Bükkpataka-

folyásra, majd tovább haladva a Bodony-Parád közigazgatási határon a kiindulási pontig 

 

A vadászterület rendeltetése: vadgazdálkodási rendeltetés. 

A vadászterület új kódszáma: 10-701160-203  

A vadászterület becsült kiterjedése: 2848 ha. 
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 A vadgazdálkodási üzemterv előírásai kötelező érvényűek 2037. február utolsó napjáig a 

vadászatra jogosult részére. 

 A vadgazdálkodási üzemterv előírásai akkor is érvényben maradnak, ha a vadászatra jogosult 

személyében változás következik be.  

 A vadgazdálkodási üzemtervben meghatározott vadvédelmi, vadgazdálkodási, vadászati, 

természetvédelmi, erdő- és mezőgazdasági, egyben élőhelyvédelmi feladatokat az üzemtervben 

előírtak szerint a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell megvalósítani.  

 A vadgazdálkodási üzemtervet és az üzemterv szerinti szakszerű vadgazdálkodást a vadászati 

hatóság legalább hétévenként felülvizsgálja, szükség esetén módosítja. 

 A vadgazdálkodási üzemtervben foglaltak végrehajtásáért a vadászatra jogosult felel. 

 

A vadászterület becsült nagysága, a vadászterület részét képező helyrajzi számokat és területnagyságot 

tartalmazó 1. számú melléklet alapján, továbbá - mivel határvonal több esetben helyrajzi számos 

területet vág át - az érintett felek között létrejött megállapodás alapján került megállapításra.  

A körülhatárolt vadászterület részét nem képező - belterületi ingatlanok nélkül - területek helyrajzi 

számait a 2. számú melléklet tartalmazza. 

 

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 a Hivatalomhoz, mint első fokú közigazgatási hatósághoz kell a határozat 

közlésétől számított 15 napon belül benyújtani, 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. A határozat 

ellen benyújtott fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. 

 

Indokolás: 

 

A területi vadászati hatósághoz a Bodonyi BALÁTA Vadásztársaság Egyesület (3243 Bodony, Árpád út 

96.) és a Bodonyi Földtulajdonosi Vadászati Közösség (3243 Bodony, Petőfi S. út 34.) közösen kérelmet 

nyújtottak be 10-701111-3-4-1 kódszámú vadászterület vonatkozásában, melyben a vad védelméről, a 

vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 110. §-ban 

meghatározottak szerint kérték: 

- a vadászterület határának a Vtv. 17. § (3) bekezdésében meghatározott határidőig való (2037. február 

28.) változatlan fenntartását,  

- a vadászterület vonatkozásában a haszonbérleti szerződésnek a Vtv. 17. § (3) bekezdésében 

meghatározott határidőig való (2037. február 28.) meghosszabbításának, 

- és ezen időszakra vonatkozó üzemterv jóváhagyását. 
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A benyújtott kérelmet és annak mellékleteit megvizsgáltam és a következő megállapításokat tettem: 

 - A kérelmet - az elbíráláshoz szükséges, és a jogszabályban meghatározott dokumentumokkal, 

valamint az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolásával - a Bodonyi BALÁTA 

Vadásztársaság Egyesület és a Bodonyi Földtulajdonosi Vadászati Közösség a Vtv. 110 § (1) 

bekezdésében meghatározott módon közös kérelemben, és a határidőn belül nyújtották be. 

 - A Bodonyi Földtulajdonosi Közösség kérelemmel kapcsolatos gyűlése, a jogszabályban meghatározott 

módon került összehívásra. 

 - A kérelem tartalma - különös tekintettel a földtulajdonosi döntésre, az üzemterv vagy a haszonbérleti 

szerződés rendelkezéseire - nem ellentétes a Vtv-be foglalt vadgazdálkodási előírásokkal, a vad 

élőhelyét, illetve a vadállománnyal folytatott szakszerű és fenntartható vadgazdálkodást nem 

veszélyezteti. 

 - A vadgazdálkodási üzemterv a vonatkozó jogszabályoknak tartalmilag és formailag megfelel, továbbá 

a vadászterületre vonatkozó tájegységi vadgazdálkodási tervvel nem ellentétes. 

 

Az előzőek alapján a területi vadászati hatóság a rendelkező rész szerint a vadászterület határát 2037. 

február 28-ig változatlanul fenntartja, ezen vadászterületre vonatkozó haszonbérleti szerződés  2037. 

február 28-ig történő meghosszabbítását, továbbá a benyújtott Vadgazdálkodási Üzemtervet a 2037. 

február 28-ig terjedő üzemtervezési időszakra jóváhagyja. 

 

A területi vadászati hatóság a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Földművelésügyi 

Igazgatóságának 2010. december 20-án kelt, 04.3/12165-4/2010. számú határozatából megállapította, 

hogy a vadászterület különleges rendeltetésűvé nyilvánítása „oktatási-kutatási céljából” történt.  

 

A különleges rendeltetésűvé nyilvánítással kapcsolatos jogszabályi környezet - vadászterület különleges 

rendeltetésűvé nyilvánításának időpontját követően - módosult, mely jogszabályi környezet nem teszi 

lehetővé az „oktatási-kutatási célú” különleges rendeltetés további fenntartását. 

Vtv. 21. § (1) bekezdés: „A vadászterület rendeltetése szerint 

a) vadgazdálkodási, vagy 

b) különleges 

rendeltetésű lehet. 

Vtv. 21. § (2) bekezdés: „A vadászterület különleges rendeltetését a vadászatra jogosult kérelmére a 

miniszter – a c) pont esetén ha azzal a természetvédelemért felelős miniszter is egyetért – határozatban 

állapítja meg, ha 

a) azt a vad génállományának megőrzése szükségessé teszi; 

c) a természetvédelmi érdekek érvényesítése ezt szükségessé teszi.” 

 

Az előzőekre hivatkozva, a területi vadászati hatóság a vadászterület rendeltetését „vadgazdálkodási” 

rendeltetésben határozta meg, a vadászterület rendelkező rész szerinti kódszámát pedig a Vtv. 

végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 4. számú 

mellékletének II. részében foglaltak alapján képezte. 
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Felhívom a figyelmet, hogy a Vtv. 21. § (2) bekezdésében foglalt indokok alapján, a vadászatra jogosult 

a „miniszter”-nél kezdeményezheti a vadászterület, különleges rendeltetésű vadászterületté történő 

nyilvánítását.  

 

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) bekezdés alapján „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. 

A Vtv. 8. § (2) bekezdése szerint, 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, 

f) repülőtér, 

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

h) vasút 

területét.” 

 

A Vtv. 8. § (3) bekezdése alapján „a vadászterület határa nem terjedhet át a vadgazdálkodási tájegység 

határán.” 

 

A Vhr. 3. § (4) bekezdése szerint „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. 19. § (2) bekezdése értelmében „a vadászterület határának megállapításánál figyelemmel kell 

lenni: 

a) a vadászterület rendeltetésére; 

b) a vadászterületté minősíthető föld tulajdoni, használati viszonyaira; 

c) a vad mozgási körére, életfeltételeire, védelmére, valamint az élőhely ökológiai adottságaira; 

d) az érintett földrészletek művelési ágára; 

e) a területen mező-, erdő- vagy vadgazdálkodási tevékenységet folytató szervezet belső szervezeti 

felépítésére; 

f) a biztonságos vadászat lehetőségére; 
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g) az erdőterv betartásának lehetőségére; 

h) államhatár esetében a szükséges védőtávolságra, továbbá arra, hogy 

i) zárványterület ne keletkezzen; 

j) a háromezer hektár vagy azt meghaladó természetvédelem alatt álló területek – a védelmükhöz 

szükséges övezettel együtt – lehetőleg önálló vadászterületet képezzenek; 

k) a háromezer hektárnál kisebb területű természetvédelem alatt álló területek lehetőleg egy 

vadászterületre essenek; 

l) a vadászterület határának egyértelmű azonosíthatóságára, tartósságára és nyomon 

követhetőségére.” 

 

A vadgazdálkodási üzemterv tartalmi követelményeit a Vtv. 45. § (1) bekezdése és a Vtv. végrehajtására 

kiadott 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 6. számú melléklete szabályozza. 

 

A 10-701160-203 kódszámú vadászterület a 203. számú Bükki vadgazdálkodási tájegységben 

helyezkedik el. A 203. számú Bükki vadgazdálkodási tájegységre vonatkozó vadgazdálkodási tájegységi 

terv 2018. július 9. napján lépett hatályba.  

 

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) pontja, és 60. § (1) bekezdése állapítja meg. 

 

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

Ákr.) 39. § (1) bekezdés alapján teljes eljárásban az Ákr. 80., és 81. §-ai szerint, a Vtv. 8. §. a 11/A. §, a 

11/C §, a 19. §, a 44. §, a 45. §, a 46. § és a 110 §, a Vhr. 3. §, továbbá a Vhr. 4. és 6. számú mellékletei 

alapján hoztam meg.  

 

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

 

A fellebbezési igazgatási szolgáltatási díj összegét és megfizetésének módját a vidékfejlesztési miniszter 

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

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint. 

  

Dr. Boncz László, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatalának hivatalvezetője nevében és 

megbízásából:  

 

 

 

  Bocsi Csaba 

 főosztályvezető-helyettes 
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