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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 Papp Szabolcs 

8800 Nagykanizsa, Margaréta u. 18. szám alatti lakos, és a „Miklósfa Parkerdő” Vadásztársaság 

(8800 Nagykanizsa, Miklósfa u. 70..) közös kérelmére indult ZA-05/ZAH/020/1826/2018. számú, a 20-

202560-506 kódszámú vadászterület határának módosítása tárgyában indult ügyben az alábbi 

határozatot hozta: 

 

A Zala megyében 20-202560-506 kódszámon nyilvántartott vadászterület  határát a 2019. 

március 1. napjától 2037. február 28. napjáig terjedő időszakra az alábbiak szerint módosítom 

és ezen vadászterület vonatkozásában a haszonbérleti szerződést és a vadgazdálkodási 

üzemtervet jóváhagyom a 2019. március 1. napjától 2037. február 28. napjáig terjedő időszakra. 

 

A 20-202560-506 kódszámú vadászterület szöveges határleírása: 

 

Északi határ: 

 

Nagykanizsa-Miklósfa város belterületén a Miklósfa utca és a Dr. Szentendrei Edgár utca 

találkozásától kelet felé a Szentendrei utca, az annak a végén lévő buszfordulóig. Onnan a 02215 

hrsz.-ú közút a Szentgyörgyvári hegy zártkert széléig majd a zártkertben a Rigó út egészen a 

Keresztfai utcával való találkozásig (emlék keresztig). Onnan északra fordulva a Keresztfai utca a 

0130 hrsz.-ú útra való leágazásig. Majd a 0130 és a 0129 hrsz.-ú utak a vasút mentén egészen a 

Kaposvári út lezárt vasúti kereszteződéséig. Onnan a Kaposvári út Kaposvár felé a 61-es számú 

közútba való körforgalmi becsatlakozásig. Innen a 61-es közút egészen a Zala-Somogy megyék 

határával való keresztezéséig. 

 

Keleti határ: 

 

Innen a Zala-Somogy megyék határa, egészen a Liszó 34 E erdőrészlet (Liszó 021/4 hrsz.) 

északkeleti sarkáig. Tovább a Liszó 34 E erdőrészlet keleti határa, egészen a 34 NY1 jelű nyiladékig. 

A nyiladékot elérve kelet felé fordul a határ, egészen a Liszó 34 G erdőrészlet keleti határáig. Ettől a 

ponttól déli irányban a Liszó 34 G és a Liszó 34 M erdőrészletek keleti határa a Liszó 025 hrsz.-ú útig. 

Tovább nyugati irányban a 025 hrsz.-ú út nyomvonala a Liszó 3 B erdőrészlet északnyugati sarkáig, 

ahonnan ismét dél felé fordul a határ.Ezt követően a határ a Liszó 3 B erdőrészlet nyugati oldalán, 
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majd a Liszó 3 F, 7 A, 7 D, 7 E erdőrészletek nyugati oldalán halad dél felé a Liszó 048 hrsz.-ú 

erdészeti feltáróútig. A Liszó 9A erdőrészlet É-i sarkától D-i irányban az erdőrészlet K-i oldala mellett 

haladó 049 hrsz.-ú út a Liszó 11E erdőrészlet ÉNy-i sarkáig. Ettől a ponttól D-i irányban kb. 80 méter 

távolságig a Liszó 11 E erdőrészlet nyugati határvonala az erdőrészletet K-Ny-i irányban átszelő 

nyiladékig. Ettől a ponttól tovább K-i irányban ezen nyiladék a Liszó 11 E erdőrészlet K-i határvonalán 

található Liszó 087 hrsz.-ú útig. Ettől a ponttól tovább D-i irányban a Liszó 087, a 091/2, majd a 091/1 

hrsz.-ú utak a 22-3012 számú háromszögelési pontig. 

 

 

Déli határ: 

 

A 22-3012 számú háromszögelési ponttól nyugati irányban a Liszó 0491/1, majd a Nemespátró 049 

hrsz.-ú út nyomvonala Nemespátró település belterületén áthaladva a Surdra vezető közút 

(Nemespátró 02 hrsz.) Surd-Nemespátró községhatárig. Ettől a ponttól déli irányban a községhatár a 

megyehatárig. Tovább déli, majd nyugati irányban a megyehatár a Surd 026 hrsz.-ú útig, majd tovább 

nyugati irányban a Surd 026 hrsz.-ú út a Surd 028 hrsz.-ú úttal való találkozásig. 

 

Nyugati határ: 

 

A Surd 026 hrsz.-ú út és a Surd 028 hrsz.-ú út találkozási pontjától északi irányban a Surd-

Nagykanizsa közút nyomvonala, majd Nagykanizsa-Miklósfa városrészének belterületén a Miklósfa 

utca, a Dr. Szentendrei Edgár utcának a Miklósfa utcába való becsatlakozásáig. 

 

 

A vadászterület földtulajdonosi közösségének képviselőjét, Papp Szabolcsot (szül hely és idő: 

Nagykanizsa, 1986. május 23., an.: Pataki Szilvia, szig.száma: 251657 PA)  - 8800 Nagykanizsa, 

Szabadhegy u. 18. szám alatti lakost 2019. február 28. napi hatállyal törlöm. 

 

A vadászterület földtulajdonosi közösségének képviselőjeként a Miklósfai Mezőgazdasági Zrt.-t 

(cégjegyzék szám: 20-10-040200, adószám: 12596700-2-20, elérhetősége: tel.: 93/312-183, e-mail: 

miklosfazrt@z-net.hu, levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Miklósfa út 70) - 8800 Nagykanizsa, 

Miklósfa u. 70. szám alatt bejegyzett jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságot-, 

  

a 2019. március 1. 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 26. 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 

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 

mailto:miklosfazrt@z-net.hu
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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: 

Papp Szabolcs 8800 Nagykanizsa, Szabadhegy u 18. szám alatti lakos (a továbbiakban: ügyfél) - a 

Zala megyében a 20-202560-506 kódszámon nyilvántartott vadászterület földtulajdonosi 

közösségének közös képviselője -, valamint Temesvári Gábor, a ”Miklósfa Parkerdő” Vadásztársaság  

elnöke (8800 Nagykanizsa, Miklósfa u. 70.) – a vadászterület vadászatra jogosultja - 2018. november 

27. 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 20-202560-506 kódszámú vadászterület 2018. november 23-ai 

földtulajdonosi gyűlésén hozott határozatok alapján a 20-202560-506 kódszámú vadászterület 

földtulajdonosi közösség képviselőjének a Miklósfai Mezőgazdasági Zrt.-t 2019. március 1. napi 

hatállyal vegye nyilvántartásba, mivel Papp Szabolcs 2019. február 28. napi hatállyal lemondott a 

földtulajdonosi közösség képviselőjének tisztségéről. Továbbá kéri, hogy a 20-202560-506 és a 20-

203700-3-4-6 kódszámú vadászterületeket 2019. március 1-től egyesítse a vadászati hatóság és az 

egyesített terület földtulajdonosi közösségének képviselőjének a Miklósfai Mezőgazdasági Zrt.-t vegye 

nyilvántartásba. 

Kérelméhez mellékelte a 20-202560-506 kódszámon nyilvántartott vadászterület földtulajdonosi 

közösségének 2018. november 23. napján, Nagykanizsán megtartott földtulajdonosi gyűlésének 

jegyzőkönyvét, a meghozott határozatokat, jelenléti és regisztrációs ívét, a földtulajdonosi gyűlés 

összehívásának közzétételéről és levételéről szóló igazolást, a 20-203700-3-4-6 és a 20-202560-506 

kódszámú vadászterületek egyesítéséről szóló négyoldalú szándéknyilatkozatot, a 20-203700-3-4-6 

kódszámú vadászterület tulajdonosi közösségének képviselőjének lemondásáról szóló nyilatkozatot, a 

földtulajdonosi közösség működési szabályzatát, az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének 

igazolását, a földtulajdonosi képviselő nyilatkozatát, a vadgazdálkodási üzemtervét, a haszonbérleti 

szerződést a módosításokkal egységes szerkezetben, valamint az üzemeltetési szerződést. 

A földtulajdonosi gyűlés jegyzőkönyve tartalmazza, a földtulajdonosi közgyűlés 6/2018. (XI.23.) számú 

határozatát, mely alapján a Zala megyében 20-202560-506 kódszámon nyilvántartott vadászterület és 

a szomszédos 20-203700-3-4-6 kódszámú vadászterület 2019. március 1-től kezdődően egyesítésre 

kerül. 

A földtulajdonosi közgyűlés 7/2018. (XI.23.) határozata alapján a földtulajdonosi gyűlés a Zala megyei 

vadászati hatóság által 20-203700-3-4-6 kódszámon nyilvántartott vadászterület és a szomszédos 20-

202560-506 kódszámú vadászterület egyesítésére vonatkozó szándéknyilatkozatot elfogadja. 

A földtulajdonosi gyűlés 9/2018. (XI.23.) számú határozata alapján a 20-202560-506 kódszámú 

vadászterület, valamint 2019. március 1-ével a 20-203700-3-4-6 kódszámú vadászterület és a 20-

https://magyarorszag.hu/
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202560-506 kódszámú vadászterület egyesítésével létrejövő vadászterület képviseleti formája jogi 

személyi forma, képviselő a Miklósfai Mezőgazdasági Zrt. 

 

A földtulajdonosi gyűlés 10/2018. (XI.23.) számú határozata szerint a 20-203700-3-4-6 és a 20-

202560-506 kódszámú vadászterületek egyesítésével létrejövő vadászterület tekintetében, a 

földtulajdonosi gyűlés 2019. március 1. napjától 2037. február 28-ig a vadászterület vadászati jogát 

haszonbérbeadás útján hasznosítja, a vadászterület vadászati jogát a „Miklósfa Parkerdő” 

Vadásztársaság részére haszonbérbe adja 250,- Ft/ha/év haszonbérleti díj mértékkel. 

A földtulajdonosi gyűlés 11/2018. (XI.23.) számú határozata alapján, a 20-202560-506 kódszámon 

nyilvántartott vadászterület haszonbérleti szerződése és működési szabályzata határozott időtől, 

2019. március 1-től módosításra kerül, a földtulajdonosi képviselőt és vadászatra jogosultat 

felhatalmazza a gyűlés az erre irányuló kérelem előterjesztésére a vadászati hatóság részére. 

A földtulajdonosi gyűlés 12/2018. (XI.23.) számú határozata alapján a 20-202560-506 és a 20-

203700-3-4-6 kódszámú vadászterület egyesítésével létrejövő vadászterület, a vad védelméről, a 

vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 17.§ (3) bekezdésében 

meghatározott határidőig (2037. február 28-ig) szóló üzemtervét elfogadja, és annak jóváhagyására 

irányuló kérelem benyújtását támogatja. 

 

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. 

 

 

A közzététel napja: 2018. december 5. 

Az eljáró hatóság: a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal 

Az ügy száma: ZA-05/ZAH/020/1826/2018. 

Az ügy tárgya: a 20-202560-506 kódszámú vadászterület határának módosítása, valamint a 

földtulajdonosi közösség képviselőjének megváltozása, haszonbérleti szerződés és a 

vadgazdálkodási üzemterv jóváhagyása 

Az ügyfél neve és lakcíme: Papp Szabolcs 8800 Nagykanizsa,Margaréta u. 18., és a „Miklósfa 

Parkerdő” Vadásztársaság (8800 Nagykanizsa, Miklósfa út 70.) 

 

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. december 5. 

 

 

 

 

dr. Koczka Csaba 

járási hivatalvezető 
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