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A 03-607360 -303. kódszámú vadászterület határának megváltoztatása tárgyában, Dudás Pál (6346 

Sükösd, Dózsa György u.56.) - mint a terület jogerősen nyilvántartásba vett földtulajdonosi közös 

képviselője - kérelmére folytatott eljárásban, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti 

Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztálya, elsőfokú vadászati hatósági jogkörben 

eljárva, meghozta az alábbi 

   H A T Á R O Z A T O T .  

 

A 03-607360-303 kódszámú vadászterület határát 2020. március 1. napjától a vadászterületre 

vonatkozó vadgazdálkodási üzemterv hatályának lejáratáig az alábbiak szerint állapítom meg: 

 

„Kiindulási pont, az 54-es számú főút és az Érsekhalma 011/8 hrsz.ú bekötőút kereszteződése. Innen 

az 54-es számú főút tengelyvonalát követve nyugati irányban (Érsekhalma 014/6, 058 hrsz., 

Nemesnádudvar 0379/5 hrsz.) halad a Nemesnádudvar 0372 hrsz.-ú útig. Innen a határ a 

Nemesnádudvar 0372 hrsz.-ú úton halad DK-i irányba, majd a nagyfeszültségű vezetéket elérve DNy-

ra a vezeték nyomvonalán, és ezt követi a Nemesnádudvar 0368 hrsz.-ú útig, ott DK-re fordul és a 

0368 hrsz.-ú úton halad (az 54-es számú főúttól mért) 1050 m-ig (szálas és fiatal erdő határa). Itt a 

határ DNy-ra fordul a Nemesnádudvar 0366 hrsz.-ú útig. Innen DNy-ra fordul, 300 m után megkerüli 

a Nemesnádudvar 365/4 hrsz.-ú legelő É-i csúcsát, majd annak határát követi D-i, majd Ny-i úton DK-

i irányba. A Nemesnádudvari 365/5 hrsz.-ú ingatlan (volt törmeléklerakó terület) megkerüli és onnan 

ÉK-i és DK-i határon halad, majd éri el a 0369 hrsz.-ú utat, amit követ DK-i irányba a Nemesnádudvar 

0357 hrsz.-ú útig. Ezen az úton DNy-ra fordul és a Nemesnádudvar 0338 hrsz.-ú ingatlan (üzem 

terület) ÉNy-i élén fut, a Nemesnádudvar 0336 hrsz.-ú ingatlan É-i sarkáig. Innen DK-i irányba fut a 

Dinnyésdombon lévő Nemesnádudvar 0335/5 hrsz.-ú, majd a Nemesnádudvar 0336 és a 

Nemesnádudvar 0335/5 hrsz.-ú ingatlan között fut DNy-i, DK-i majd DNy-i irányba. Tovább a 

Nemesnádudvar 0311 hrsz.-ú úton DNy-i irányba fut. Annak végén DK-re fordul a Nemesnádudvar 

0313 hrsz.-ú úton, majd 150m után DNy-ra fordul és a Nemesnádudvar 0314/3 és 0314/2 ingatlanok 

ÉNy-i oldalán fut. Innen követve a Nemesnádudvar 0285/4 hrsz.-ú erdő ÉNy-i határát a Sükösd-

Nemesnádudvar közigazgatási határig. A Sükösd-Nemesnádudvar közigazgatási határon DK-i irányba 

haladunk a 465011 háromszögelési pontig. A háromszögelési pontnál tovább haladunk DK-felé a 

közigazgatási határon, egészen a Sükösd-Csávoly közigazgatási határ találkozásáig. Itt a határ tovább 

halad a közigazgatási határon dél felé a Sükösd 036 hrsz-ú útig. A Sükösd 036 hrsz-ú úton nyugatnak 

fordul és halad az állami és magán terület határán a Sükösd 16 A erdőrészlet ENy-i sarkáig. Itt D-felé 

haladunk a Sükösd 15 F erdőrészlet DK-i sarkáig. Itt NY-ra fordulunk és haladunk a Sükösd 26 D 

erdőrészlet ÉNY-i sarkáig. Itt a határ D-i irányba halad a Sükösd-Érsekcsanád közigazgatási határig, 

majd ezen nyugatnak fordulva halad az Érsekcsanád 0314/1 és 0314/3 hrsz-ú földrészletek közös 

határának északi pontjáig. Itt délnek fordul és a földrészletek közös határán halad az Érsekcsanád 0319 

hrsz.-ú út E-i végéig. Itt a határ tovább halad DK-i irányba az Érsekcsanád 7-es erdőtagon keresztül az 

Érsekcsanád 0315 hrsz.-ú útig. Ezen úton haladunk tovább D-i irányba az Érsekcsanád 0311/10 hrsz.-ú 

ingatlan NY-i sarkáig. Itt a határ K-i irányba halad tovább az Érsekcsanád 10-es és 11-es erdőtagok 

találkozásáig.  

Itt a határ DK-i irányba fordul az Érsekcsanád 11 D erőrészlet NY-i oldalán lévő kocsiúton. Ezen úton 

haladunk tovább DK-i irányba az Érsekcsanád 0293 hrsz.-ú útig. Ezen hrsz.-ú úton haladunk a 

Csávoly-Érsekcsanád közigazgatási határig. A közigazgatási határon haladunk É-felé a Csávoly 
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0325/1 hrsz.-ú ingatlan É-i csúcsáig. Itt DK- felé fordulva megyünk a Csávoly 18/H erdőrészlet DNy-i 

sarkáig. Itt a határ ismét fordul ÉK felé a 18/H erdőrészlet DK-i sarkáig, ahol ismét fordul a határ ÉNy 

felé, és halad a Csávoly 0177/2 hrsz.-ú ingatlan DK-i oldaláig. A Csávoly 0177/2 hrsz.-ú ingatlan DK-

i oldalán haladunk, ezen hrsz.-ú ingatlan DK-i sarkáig. Itt ÉNy felé fordul a határ 150 métert. Itt ismét 

ÉK- felé fordul a határ, elérve a Csávoly 0127 hrsz.-ú út DNy-i végét. A határ tovább halad ÉK felé a 

Csávoly 0127 és a 0111/5 hrsz.-ú utakon. A Csávoly 0111/5 hrsz.-ú út végén DK felé fordul és halad a 

Csávoly 0103 hrsz.-ú út DK-i végéig. Itt ismét ÉK felé fordul a határ és halad a Csávoly 094 hrsz.-ú út 

ÉK-i végéig. Ezt követően a Csávoly 070 hrsz.-ú úton érjük el a Csávoly-Rém közigazgatási határt. Itt 

északnak fordulva követi a Csávoly-Rém közigazgatási határt a Rém 053/4 hrsz-on a Rém 62-es 

erdőtag (Rém 078 hrsz.)  ÉNY-i sarkáig. Ezen ÉK felé törik és halad (Rém 078 és 079 hrsz. közös 

határán) a 077 hrsz-ú útig, ezen Dél felé fordul és halad Rém 24 erdőtag (Rém 075 hrsz.) DNY 

sarkáig. Innen a 24-es és 55-ös tag között (Rém 075 hrsz. és a 074/5, 074/4, 074/2, 074/1 hrsz.-ok 

közös határán) ÉK felé, tovább a 25 és 55 között a 25-ös tag legkeletibb pontjáig. Itt a 090 hrsz-ú 

földúton halad tovább ÉNY felé a 0102 hrsz-ú útig. Ezen törik ÉK felé a 0127 hrsz-ú útig. Ezen ÉNY 

felé tovább a 0121 hrsz-ú útig. Itt törik NY-i irányba  a 0119 hrsz-ú útig. Ezen ÉNY-i irányba fordul 

és halad a nemesnádudvari közigazgatási határig, majd ezen ÉK-i irányba törik és halad a 

közigazgatási határon lévő Rém 0110 hrsz-ú úton és eléri az Érsekhalma – Rém - Nemesnádudvar 

hármas közigazgatási határpontot, innen tovább halad a Rém 0159 hrsz-ú közúton a 0151 hrsz-ú útig. 

Itt határ DNY-i irányba fordul és halad a Rém 0151 hrsz. úton a Rém 0171 hrsz-ú útig, majd ezen 

halad 150 méter hosszon és eléri a Rém 0166 hrsz-ú utat, és ezen az úton halad Rém - Borota 

közigazgatási határig. A Rém-Borota közigazgatási határon haladunk D felé a Borota 0151/3 hrsz.-ú 

útig. Ezen úton, majd a 0152 és a 0136/2 hrsz.-ú útakon kelet felé halad a határ az út végéig, itt Dél 

felé fordulva halad cc. 50 métert a Borota 225 erdészeti tag ÉNY-i sarkáig. Keletnek fordulva halad a 

határ a Borota 225 erdészeti tag északi oldalán a Borota 0110/2 hrsz.-ú ingatlanig, itt északnak 

fordulva haladunk a Borota 0229 hrsz.-ú út nyugati végéig. A határ tovább halad kelet felé a Borota 

0229 majd a Borota 0107 hrsz.-ú útakon a Borota 0238 hrsz.-ú útig. Itt Dél felé fordul és halad az úton 

kb. 250 métert. Itt K-nek fordulva halad a határ a 0237/43/g hrsz.-ú alrészletes úton az Antallaposi 

kövesútig (0249 hrsz.). Az Antallaposi kövesutat (Borota 0249 hrsz.-ú út) keresztezve halad a határ 

tovább a Borota 0253 hrsz.-ú úton ÉK-felé. Az út végén tovább haladunk a Borota 0296/18 hrsz.-ú 

ingatlan DNY-i oldaláig. A Borota 0296/18 hrsz.-ú ingatlan DNY-i oldalán haladunk a Borota 0293 

hrsz.-ú út irányába. A Borota 0293 hrsz.-ú úton haladva, majd a Borota 0301/6/a hrsz.-ú ingatlan DK-i 

oldalán a Borota 0314/21/a hrsz.-ú ingatlanig. Ezen hrsz.-ú ingatlan É-i irányból kerüli a Borota 

0320/2/a hrsz.-ú ingatlanig. Ezen ingatlant ÉK irányba keresztezi a Borota 248 D és 248 C 

erdőrészletek között. Itt ÉK irányba halad a Borota 249 M erdőrészletig (jártas úton). A határ továbbra 

is ÉK irányba halad, és a legrövidebb vonalon éri el a Borota 250 B erdőrészletet. Itt a határ ÉNy- felé 

fordul és a nyiladékon (250 és 249 valamint 245 és 246, valamint 244 és 243 erdőtagok között) 

egészen a Borota-Hajós közigazgatási határig. A Borota-Hajós közigazgatási határon ÉK felé fordul és 

halad a Borota 244 A erdőrészlet É-i sarkáig. Itt a határ ÉNy felé fordul a Hajós 137 és 138 erdőtagok 

határán. Elérve a Hajós 174-es erdőtagot, a határ továbbra is ÉNy felé halad a Hajós 174 C és B 

erdőrészletek között. (a Hajós 0389/5/a hrsz.-ú ingatlant keresztezve). A Hajós 0389/5/a hrsz.-ú 

ingatlan ÉK oldalán ÉK felé fordulunk a Hajós 0389/2/a hrsz.-ú ingatlanDNy-i sarkáig. (Hatvanholdas 

tábla). Ezen hrsz.-ú ingatlan Ny-i majd É-i oldalról kerülve megyünk a Hajós-Kéleshalma 

közigazgatási határig. A közigazgatási határon megyünk a Hajós-Jánoshalmát összekötő műút 

tengelyvonaláig. A műút tengelyvonalán haladunk É-felé, a Hajós 0334 hrsz.-ú útig. Ezen az úton Ny-i 

irányba haladunk, a Hajós 0337 hrsz.-ú út találkozásáig. Ezen az úton ÉNy-felé haladunk,a Hajós 

0308/3 hrsz.-ú útig. Itt Ny-i irányba fordulunk és haladunk az Érsekhalma-Hajós közigazgatási 

határig. Ezt követően a határ az Érsekhalma 04, majd 05 hrsz.-ú utakon halad Ny-i majd ÉNy-i 

irányba.. Elérve, majd követve az Érsekhalma 010 hrsz.-ú utat a határ Érsekhalma belterület határáig 

halad. A belterületet É majd Ny-i irányba kerüli a belterületet az Érsekhalma 011/1 hrsz.-ú útig. Ezen 

úton haladunk É-felé az 54-es főútig, a kiindulási pontig.” 

  

A terület vadászatra alkalmas becsült kiterjedése: 10.048 ha. 

 

Ezzel egyidejűleg a 03-607360-303 kódszámú vadászterület vonatkozásában, a módosított 

haszonbérleti szerződést és a vadászatra jogosult területi adatokkal módosított hosszú távú 

üzemtervét jóváhagyom. 
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A kérelmére indult vadászati hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díját, 20.000 Ft-ot - azaz 

húszezer forintot – a kérelmező 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 Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály 

Földművelésügyi Osztálya a 2019. február 5. napján kelt BK-05//FM/01262-1/2019. számú 

határozatában, döntött a 03-607360-303. kódszámú vadászterület határának változatlan fenntartásáról, 

valamint a haszonbérleti szerződésének meghosszabbításáról. 

A 03-607360-303. kódszámú vadászterület földtulajdonosai, 2019. október 1. napján, a vadászati 

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

A hirdetmény napirendi pontja szerint, a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról
 

szóló 1996. évi LV. törvény (továbbiakban Vtv.) 12.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, a vadászterület 

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

megállapított vadászterület módosítására – irányuló a Vtv.-ben foglaltaknak megfelelő tartalmú 

kérelem a vadászati hatósághoz történő előterjesztéséről kívántak dönteni. 

 

Az Érsekhalma, 045/3 hrsz. alatt, 2019. november 4. napján megtartott gyűlésen, a földtulajdonosi 

közösség, 16/2019. (XI.4.) TKGY. számú határozatával, a 03-607360-303 kódszámú vadászterület 

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

 

Ezen határozatra hivatkozva, Dudás Pál közös képviselő, 2019. november 19. napján kérelmet 

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

valamint a 03-607460. kódszámú és a 03-607850. kódszámú földtulajdonosi közösségek egyezségen 

alapuló határozatai szerint, a 03-607360-303. kódszámú vadászterület meghatározott részét érintő, a 

03-606260-303, a 03-607460-303 és a 03-607850-303. kódszámú vadászterületeknek történő átadását 

a vadászati hatóság hagyja jóvá, 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.  

 

Kiterjedése meghaladja a háromezer hektárt, 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 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. 
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A Vtv. 20. § (2) bekezdése szerint, 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. 

A Vtv. 20. § (3) bekezdése szerint, a vadászati hatóság nem utasíthatja el a vadászterület 

határának megváltoztatására irányuló kérelmet, ha 

a) a kérelemben javasolt határ megfelel az e törvényben írt feltételeknek, és 

b) a szomszédos vadászterülettel való érintkezés esetében az érintettek egyezséget kötnek. 

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 

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  

hivatalvezető 

                                                                                         nevében és megbízásából: 

 

 

                                                                                    Szabó János 

                                                                                   osztályvezető 

 

 

 

Kapják: 

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

2) Érsekhalmi Önkormányzat hivatali kapu elektronikus közzétételre (tájékoztatásul) 

3) Érsekcsanádi Önkormányzat hivatali kapu elektronikus közzétételre (tájékoztatásul) 

4) Sükösdi Önkormányzat hivatali kapu elektronikus közzétételre (tájékoztatásul) 

5) Hajósi Önkormányzat hivatali kapu elektronikus közzétételre (tájékoztatásul) 

6) Csávolyi Önkormányzat hivatali kapu elektronikus közzétételre (tájékoztatásul) 

7) Borotai Önkormányzat hivatali kapu elektronikus közzétételre (tájékoztatásul) 

8) Dudás Pál 6346 Sükösd, Dózsa György u.56.   

9) Gemenc Zrt. (elektronikus úton) 
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