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A 03-606260-303. kódszámú vadászterület határának megváltoztatása tárgyában, Kiss Gabriella (6344 

Hajós,Fácános u.103.)  mint a terület jogerősen nyilvántartásba vett földtulajdonosi közös képviselője 

- kérelmére folytatott eljárásban, elsőfokú vadászati hatósági jogkörben eljárva, meghoztam az alábbi 

 

   H A T Á R O Z A T O T :  

 

A 03-606260-303 kódszámú vadászterület határát 2020. március 1.-napjától a vadászterületre 

vonatkozó vadgazdálkodási üzemterv hatályának lejáratáig az alábbiak szerint állapítom meg: 

 

 
„Kiindulási pont a Sárközi II-es főcsatorna középvonala és a Hajós 0182/2 hrsz. erdőterület 

NY-i csücskének a találkozása. A Hajós 0182/2 hrsz. erdőterület D-i határvonala a Méhesi 

csatornáig. A Méhesi csatornán D-i irányba a Hajós 0182/4 hrsz-ú erdőterület É-i sarkáig, 

onnantól tovább délre a Hajós 0182/4 hrsz. erdőterület, majd a Hajós 0180/4. hrsz. erdőterület 

nyugati határszélén, majd tovább a Hajós 0173. hrsz. födútig. A Hajós 0173 hrsz. földúton É-i 

irányba a Hajós 0166/66 hrsz-ú ingatlanig, a Hajós 0166/66 hrsz-ú földterület NY-i 

ingatlanhatárán egészen a Hajós 0166/38 hrsz-ú ingatlanig. A Hajós 0166/38 hrsz-ú ingatlan 

határa mentén egészen a Hajós 0166/68 hrsz-ú ingatlan ÉK-i sarokpontjáig. A Hajós 0166/68 

hrsz-ú ingatlan K-i oldalán a Hajós 0166/81 hrsz-ú ingatlan találkozásáig, majd a találkozástól 

NY-i irányba a Hajós 0166/66 hrsz. DK-i pontjáig. Ettől a ponttól DK-i irányba a Hajós 

0166/35 hrsz-ú terület ÉNY-i sarokpontjáig, majd innen a Hajós 0175 hrsz-ú csatorna (Méhesi 

csatorna) 651752,987 és 115860,678 koordinátájú pontjáig. A Méhesi csatorna sodorvonalán 

D-i irányba egészen a Hajós 0234/1-es hrsz-ú terület ÉNY-i sarkáig. Onnan DK-i irányba a 

Hajós 0234/1 hrsz-ú és a Hajós 0236/1 hrsz-ú erdőterület DNY-i határvonala, onnan a Hajós 

0236/25 hrsz-ú erdő és mocsár művelési ágú terület NY-i határvonala, egészen a Hajós 0236/12 

hrsz-ú ingatlan legészakibb sarokpontjáig. Innen keresztül az erdősávon a Hajós 0236/28 hrsz-

ú ingatlan ÉNY-i sarka és Hajós 0236/25 hrsz-ú ingatlan találkozásáig. Ettől a ponttól 

(653295,860 és 115105,772) ÉNY-i irányba a Hajós 0236/25. hrsz. mentén a Hajós 0236/56 hrsz. 

É-i sarokpontjáig (653826,489 és 115610,109). Innen merőlegesen az erdősávon (Hajós 184 E 

erdőrészlet), annak É-i oldala mentén, keresztül a csatornán a Hajós 0238/3 hrsz. ÉNY-i 

sarokpontjáig (653894,743 és 115650,778). Innen az ingatlan É-i oldala mentén egészen a Hajós 

0238/3 hrsz-ú és a Hajós 0238/2 hrsz-ú ingatlan találkozási pontjáig (654139,156 és 115756,59). 

Ettől a ponttók K-i irányba a Hajós 0238/13 hrsz-ú erdőrészlet D-i sarokpontjáig (654296,825 

és 115734,67). Innen É-i irányba a Hambári csatornáig. Innen É-i irányba a Hambári csatorna 

vonalán egészen a Hajós 0164 hrsz-ú útig. Az út mentén K-i irányba fordulva a Hajós 0138 

hrsz-ú útig, majd az út mentén É-i irányba a belterület határáig. Ettől a ponttól Hajós 

belterületének D-i oldala mentén egészen a Hajós 0123/42 hrsz-ú ingatlan ÉNY-i 

sarokpontjáig. A Hajós 0123/42 hrsz-ú ingatlan É-i oldalán a Hajós 0125 hrsz-ú útig, majd az 

út mentén a Hajós 0122 hrsz-ú úton folytatólag a Duna-Völgyi Főcsatorna sodorvonaláig. A 

Duna-Völgyi Főcsatorna sodorvonala mentén DNY-i irányba az Érsekhalma 018/4 hrsz-ú 

terület NY-i sarkáig, majd ennek a területnek a NY-i szélén tovább az Érsekhalma 016/16 

hrsz-ú útig, azon K-i irányba a Hajós 0262 hrsz-ú útig (mélyvölgy). Ezen az úton tovább az 54. 
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számú, Hajós 0276/4 hrsz-ú főközlekedési útig. A műúton K-i irányba a Hajós 0309/5 hrsz-ú 

földútig, azon D-i irányba a Hajós 0311/194 hrsz-út útig, onnan ÉK irányba a Hajós 0311/82 

hrsz-ú szőlő É-i sarokpontjáig. Innen az ingatlan K-i oldalán a DK-i sarokpontjáig, egészen a 

Hajós 0314 hrsz-ú útig. Inne ÉK-i irányba a Hajós 0335 hrsz-ú útig, aztán az úton DNY-i 

irányba a Hajós 0336/10 hrsz-ú ingatlan É-i sarokpontjáig. Innen DNY-i irányba a Hajós 0337 

hrsz-ú hidrás nyiladékig, majd a nyiladékon ÉNY-i irányba a Hajós 0308/3 hrsz-ú úton, DNY-i 

irányba a Hajós 0308/3 hrsz-ú úton az érsekhalmi közigazgatási határig, a savanyúi bekötő 

úton az üzemig, onnan az Érsekhalma 04/10 hrsz-ú úton NY-i irányba, majd az Érsekhalma 05 

hrsz-ú úton ÉNY-i irányba az Érsekhalma 011/2 hrsz-ú érsekhalmi bekötő útig, ezen az 54-es 

számú főútvonalig DNY-i irányba, az Érsekhalma-Nemesnádudvar közigazgatási határt 

elhagyva a Nemesnádudvar 0384/2 hrsz-ú útig. Itt északnak fordulva halad a Nemesnádudvar 

0384/2 és 0384/1 hrsz-ú utakon elérve a az Érsekhalma-Nemesnádudvar közigazgatási határt az 

Érsekhalma 027/6 hrsz-ú földrészlet DNY-i sarkánál, majd halad tovább innen a közigazgatási 

határon Az Érsekhalma 027/11 hrszú- földrészlet DNY-i sarkáig, itt északnak fordulva halad az 

Érsekhalma 027/11 és 027/8 hrsz-ú földrészletek nyugati oldalán az Érsekhalma-Hajós 

közigazgatási határig, majd át a Duna-Völgyi Főcsatornán a Hajós 188/A erdőrészlet (Hajós 

0217/12/d) DK-i sarokpontjáig. Az erdőtag keleti oldalán nyugatnak tart a Hajós-Nemesnádudvar 

közigazgatási határig. A Hajós Nemesnádudvar közigazgatási határ mentén É-i irányba, majd a 

Hajós és Dusnok községhatár mentén a Sárközi II-es csatornáig, innen a csatorna 

középvonalán ÉK-i irányba a kiindulási pontig.”  

 

         A terület vadászatra alkalmas becsült kiterjedése: 2.614,729 ha. 

 

Ezzel egyidejűleg a 03-606260-303. kódszámú vadászterület vonatkozásában, a módosított 

haszonbérleti szerződést és a vadászatra jogosult területi adatokkal módosított hosszú távú 

üzemtervét jóváhagyom! 

 

 

A kérelmére indult vadászati hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díját, 20.000 Ft-ot - azaz húszezer 

forintot - a kérelem benyújtásával egyidejűleg megfizette. 

 

Határozatom ellen, a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, 

Erdészeti Főosztályához címzett, (1135 Budapest, Lehel utca 43-47.) de a Bács- Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Kecskeméti Járás Hivatal Agrárügyi Főosztályánál (6000 Kecskemét, Bihar u. 10.) 

előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, 

amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt, fellebbezését indokolni köteles. A 

fellebbezés benyújtásával egyidejűleg fellebbezési illetéket kell megfizetni, melynek összege 6.000 Ft, 

amely a Pest Megyei Kormányhivatal 10023002-00299671 számú számlájára történő átutalással, 

illetve a fizetési számlára történő készpénzfizetéssel is teljesíthető (banki készpénzbefizetés, belföldi 

postautalvány). A megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a „VADÁSZATI II. fok” azonosító 

jelzést, és az ügyiratszámot. A fellebbezéshez csatolni kell az átutalás bizonylatát vagy a 

készpénzbefizetés eredeti igazoló szelvényét. A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó 

hatálya van. 

 

INDOKOLÁS 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 2018. július 4.-én kelt BKH/001/003264-6/2018. számú 

határozatában, döntött a 03-606260-303. kódszámú vadászterület határáról, valamint a későbbiekben 

2018. szeptember 19. napján a BK-05/FM//004397-2/2018.számú határozatával haszonbérleti 

szerződésének jóváhagyásáról. 

A 03-606260-303. kódszámú vadászterület földtulajdonosai, 2019. október 8. napján, a vadászati 

hatóság, illetve a vadászterület által érintett önkormányzatok hirdetőtábláján hirdetményt tettek közzé. 

A hirdetmény napirendi pontja szerint, a 1996. évi a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 

vadászatról
 
szóló LV. törvény (továbbiakban Vtv.) 12.§ (1) b) pontja szerint, a vadászterület határának 

20.§(1) bekezdése szerinti megváltoztatására irányuló – ezen belül a hatósági határozatban 

megállapított vadászterület módosítására  – döntés meghozataláról és a határozat vadászati 

hatósághoz a Vtv.-ben foglaltaknak megfelelő tartalmú kérelem előterjesztéséről kívántak dönteni. 
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A Hajós, Fácános u.103.szám alatt, 2019. november 11. napján megtartott gyűlésen, a földtulajdonosi 

közösség, 15/2019. (XI.11.) TKGY. számú határozatával, a 03-606260-303 kódszámú vadászterület 

határának megváltoztatását, a rendelkező részben foglalt leírás alapján fogadta el. 

 

Ezen határozatra hivatkozva, Kiss Gabriella közös képviselő, 2019. november 19. napján kérelmet 

terjesztett elő hatóságomnál, melyben kérte, hogy a 03-606260.kódszámú valamint a 03-607360. 

kódszámú földtulajdonosi közösségek egyezségen alapuló határozatai szerint - a 03-607360-303. 

kódszámú vadászterület meghatározott részét érintő átadását hagyja jóvá a 03-606260-303 kódszámú 

vadászterületnek – és ezzel összefüggésben a vadászterület határleírását módosítsa! 

 

A vadászterület határának módosításával kapcsolatos eljárásom során megvizsgáltam a módosításra 

tervezett vadászterület határát és megállapítottam, hogy a törvényi előírásoknak megfelel.  

 

A vadászterület kiterjedése ugyan háromezer hektár alatti, de szemközti határvonalainak távolsága 

megvan háromezer méter, továbbá, a vad a szükséges táplálékot megtalálja, természetes szaporodási 

feltételei, valamint természetes mozgásigénye, búvóhelye, nyugalma adott. A vadászterület határa nem 

terjed át vadgazdálkodási tájegység határán. Határvonala mind a térképen, mind a területen jól 

nyomon követhető. 

 

A fenti vadászterület adottságok tekintetében a vadászati hatóság a vad védelméről, a 

vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 19§.(3) 

bekezdése szerint döntött, miszerint; a vadászati hatóság a vadászterület legkisebb kiterjedésétől 

legfeljebb ötszáz hektárral eltérhet, amennyiben a kialakítandó vadászterületen a vadászati jog 

szakszerű gyakorlása, illetőleg hasznosítása egyébként biztosított. 

Vtv.20.§.(1) bekezdése szerint, a vadászterület határának megállapítása a vadgazdálkodási üzemterv 

időtartamára szól, és ezen időtartam alatt köti a mindenkori földtulajdonosokat. A hatósági 

határozatban megállapított vadászterület szétválasztására, a vadászterületek egyesítésére és a 

szomszédos vadászterületek közös határának egyezséggel történő módosítására vonatkozó döntés a 

vadászterület megváltoztatásának minősül. 

(2) A vadászterület határának megváltoztatásakor a vadászati hatóságnak egyidejűleg határoznia kell a 

vadgazdálkodási üzemterv, valamint – a vadászati jog haszonbérbe adása esetén – a haszonbérleti 

szerződés jóváhagyásáról is. 

(3) A vadászati hatóság nem utasíthatja el a vadászterület határának megváltoztatására irányuló 

kérelmet, ha 

a) a kérelemben javasolt határ megfelel az e törvényben írt feltételeknek. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
 
2016. évi CL. törvény

 
 (továbbiakban Ákr.) 17. §

 

értelmében a hatóság a hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból vizsgálja. 

Ha valamelyik hiányát észleli, és kétséget kizáróan megállapítható az ügyben illetékességgel 

rendelkező hatóság, az ügyet átteszi, ennek hiányában a kérelmet visszautasítja, vagy az eljárást 

megszünteti. 

Mindezek figyelembevételével, a fent leírtak alapján, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

 

Döntésemet a Vtv.  8. § (1), 12.§.(1)-(3) 14.§. 19.§. rendelkezései, továbbá a 79/2004. (V. 4.) FVM 

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

végrehajtásának szabályairól (továbbiakban Vhr.)  3§., 5§.(1), 12§. rendelkezései alapozzák meg. 

 

Határozatomat az előbbieken túl, az Ákr. 17.§., 80. § (1) és 81.§ (1) bekezdéseiben foglaltak szerint 

hoztam meg.  

Az eljárás kezdeményezésekor fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról, a Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt 

kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az 
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igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012.  (VII.2.) VM rendelet 

(továbbiakban: Rendelet) 1. melléklet 13.3. pontja rendelkezik. 

A fellebbezés lehetőségét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(továbbiakban: Ákr.) 116 §.(2) bekezdése, valamint a 143. § (2a) bekezdése alapozza meg. A halasztó 

hatályra vonatkozó rendelkezést az  Ákr. 117. § (1) bekezdése tartalmazza. A jogorvoslati eljárás 

díjának mértékéről és megfizetésének módjáról való tájékoztatást a rendelet 2.§ (2)-(3) bekezdéseinek 

és 4.§ (1)-(3) bekezdéseinek megfelelően adtam meg. Hatáskörömet és illetékességemet, a 

földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 

02.) Korm. rendelet 59. § d) pontja és a 60.§ (1) bekezdése alapozza meg.  

 

 

Kecskemét, 2020. január 15. 

                                    

                                                                                     Cseh Tamás járási hivatalvezető 

                                                                                         nevében és megbízásából: 

 

                                                                             Szabó János 

                                                                               osztályvezető 

 

 

Kapják: 

1) Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal hivatalos hirdetőtáblája és elektronikus felülete 

2) Hajósi Önkormányzat hivatali kapu elektronikus közzétételre (tájékoztatásul) 

3) Érsekhalmi Önkormányzat hivatali kapu elektronikus közzétételre (tájékoztatásul) 

4.) Kiss Gabriella 6344 Hajós, Fácános u.103. 

5.) Hild Vadásztársaság. (elektronikus úton) 
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