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KÖZLEMÉNY  
 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § és 

89. §-ainak előírásait figyelembe véve a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal, 

mint első fokú vadászati hatóság tájékoztatja az érintett földtulajdonosokat, hogy a Gróf András Zsolt 

8971 Zalabaksa, Margaréta u. 18. szám alatti lakos, és a Zalaerdő Zrt. (8800 Nagykanizsa, Múzeum 

tér 6.) közös kérelmére indult ZA-05/ZAH/020/1772/2018. számú, a 20-200220-505 kódszámú 

vadászterület határának változatlan fenntartása 2037. február 28-ig tárgyában indult ügyben az alábbi 

határozatot hozta: 

 

A Zala megyében 20-200220-505 kódszámon nyilvántartott vadászterület (a vadászterület határát 

megállapító határozat száma: HV 29.4/158/2007., és 04.3/5-4/2007.,) határát változatlan fenntartom 

és ezen vadászterület vonatkozásában a haszonbérleti szerződést meghosszabbítom, valamint 

az ezen időszakra vonatkozó üzemtervet jóváhagyom, továbbá a vadászterület kódszámát 20-

200260-505–re változtatom a 2018. november 22. napjától  2037. február 28. napjáig terjedő 

időszakra. 

 

Ezzel egy időben a vadászterület tulajdonosi közösségét-, 

 

valamint a vadászterület földtulajdonosi közösségének képviselőjeként Gróf András Zsolt 

(adóazonosító jele: 8337662689 telefonszáma: +3630/979-7140, e-mail címe: 

grof.andras59@gmail.com) - 8971 Zalabaksa, Rákóczi út 133. szám alatti lakost-, 

  

továbbá a vadászterület vadászatra jogosultjaként a Zalaerdő Erdészeti Zártkörűen Működő 

Részvénytársaságot (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6., adószáma: 11345178-2-20, 

bírósági bejegyzés száma: 20-10-040073) – mint a vadászati jog haszonbérlőjét –  

 

a 2018. november 22. napjától  2037. február 28. napjáig terjedő időszakra 

 

hatósági nyilvántartásba veszem. 

 

A kérelemre indult vadászati hatósági eljárásban fizetendő 20.000,- Ft, azaz húszezer forint igazgatási 

szolgáltatási díjat a kérelmező 2018. november 16. napján befizette a Zala Megyei Kormányhivatal, 

Magyar Államkincstár által vezetett 10049006-00302993 számú számlájára, egyéb eljárási költség 

nem merült fel. 

 

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztályhoz (1135 
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Budapest, Lehel u. 43-47.) címzett, de a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földművelésügyi Osztályához (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi 

Miklós u. 36.) benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés benyújtásával egyidejűleg 10.000,- Ft 

igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstár által 

vezetett 10023002-00302223-00000000 számú számlájára készpénzben vagy átutalással. A befizetés 

megjegyzés rovatában fel kell tüntetni a befizető adószámát és a befizetés jogcímét. A fellebbezésnek 

a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. Felhívom a figyelmüket, hogy a természetes személy 

ügyfélnek a jogszabály lehetőséget biztosít, a gazdálkodó szervezet és a jogi képviselővel eljáró 

ügyfél viszont elektronikus ügyintézésre kötelezett, melybe a fellebbezési eljárás is beletartozik 

(elektronikus ügyintézést biztosító e-Papír és Cégkapu elérhetőség: https://magyarorszag.hu/).  

Fellebbezni csak a döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak 

a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni 

kell, abban csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem 

volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. 

Jelen döntésem fellebbezés híján a közléstől számított 16. napon véglegessé válik. 

 

A döntés indokai: 

Gróf András Zsolt 8971 Zalabaksa, Rákóczi út 133. szám alatti lakos (a továbbiakban: ügyfél) - a 

vadászterület földtulajdonosi közösségének közös képviselője -, valamint a Zalaerdő Zrt. (8800 

Nagykanizsa, Múzeum tér 6.) – a vadászterület vadászatra jogosultja - 2018. november 21. napján 

azzal a közös kérelemmel fordult a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földművelésügyi Osztályához (a továbbiakban: vadászati 

hatóság), hogy „…a Lentiben, 2018. november 14-én tartott földtulajdonosi gyűlés döntései, valamint 

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi. LV. törvény 

(továbbiakban Vtv.) 110. § (1) bekezdése és a Vtv. 17. §  alapján, 2037. február 28-ig a 20-200220-

505 kódszámon nyilvántartott vadászterület határát változatlan fenntartani és ezen vadászterület 

vonatkozásában a haszonbérleti szerződést meghosszabbítani, valamint az ezen időszakra vonatkozó 

üzemtervet jóváhagyni szíveskedjen.” 

Kérelméhez mellékelte a 20-200220-505 kódszámon nyilvántartott vadászterület földtulajdonosi 

közösségének 2018. november 14. napján, Lentiben megtartott földtulajdonosi gyűlésének 

jegyzőkönyvét, jelenléti és szavazási ívét, a földtulajdonosi gyűlés összehívásának közzétételéről és 

levételéről szóló igazolást, az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását, a földtulajdonosi 

közösség működési szabályzatát, a vadászterület haszonbérleti szerződésének módosítását, a 

Zalaerdő Zrt. Vi.VH. 1340-4/2018. számú nyilatkozatát, a vadgazdálkodási üzemtervét, valamint a 

földtulajdonosi közösség képviselőjének a büntetlen előéletét és a foglalkozástól való eltiltás alatt nem 

állását igazoló erkölcsi bizonyítványát és nyilatkozatát arról, hogy a személyére vonatkozóan a Vtv. 

12. § (5) és (7) bekezdésében foglaltak nem állnak fenn. 

A földtulajdonosi gyűlés jegyzőkönyve tartalmazza a földtulajdonosi közgyűlés 11/2018. (XI.14.) 

számú határozatát, mely szerint a földtulajdonosi közgyűlés úgy döntött, hogy az ügyfelet 

felhatalmazza a Vtv. 110. §-ban foglalt eljárásokra, együttműködésre a vadászatra jogosulttal, 

jognyilatkozat megtételére és a kérelem benyújtására. 

 

A vadászati hatóság a benyújtott kérelmet, valamint a mellékleteit megvizsgálta és megállapította, 

hogy a jogszabályi feltételeknek megfeleltek, ezért a vadászati hatóság a határozat rendelkező 

részében foglaltak szerint döntött. 

 

 

https://magyarorszag.hu/


 3 

A közzététel napja: 2018. november 22. 

Az eljáró hatóság: a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal 

Az ügy száma: ZA-05/ZAH/020/1772/2018. 

Az ügy tárgya: a 20-200220-505 kódszámú vadászterület határának változatlan fenntartása 2037. 

február 28-ig 

Az ügyfél neve és lakcíme: Gróf András Zsolt 8971 Zalabaksa,Margaréta u. 18., és a Zalaerdő Zrt. 

(8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6.) 

 

A döntés ügyfélfogadási időben megtekinthető a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási 

Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földművelésügyi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi 

Miklós u. 36.) hivatali helyiségében. A földtulajdonos érintettségét a 79/2004. (V.4.) FVM rendelet 9. § 

(3) bekezdésében foglaltak szerint igazolni szükséges. 

 

Zalaegerszeg, 2018. november 22. 

 

 

 

 

dr. Koczka Csaba 

járási hivatalvezető 
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