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A 03-609650 -303. kódszámú vadászterület határának megváltoztatása tárgyában, Böthe Béla,  

(6523 Csátalja , Bem u.18.) - 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 03-609650-303 kódszámú vadászterület határát 2020. március 1.-től a vadászterületre vonatkozó 

vadgazdálkodási üzemterv hatályának lejáratáig az alábbiak szerint állapítom meg: 

 

 

A vadászterület határa a Füzes – Holt Duna folyásvonalától a Tischer erdő mellett húzódó 

Dunafalva 0637 hrsz. útig halad. Innen a Füzes – Holt Duna folyásvonalát követve a Dunafalva 

0644 hrsz.-t elérve ráfordul a Dunafalva 0612/2 hrsz. útra a Dunafalva 0625 hrsz. Közútig. Az utat 

keresztezve továbbhalad a Dunafalva 0612/1 hrsz. úton a Dunafalva 0613/2 hrsz. tanyáig, majd az azt 

követő Dunafalva 0614 hrsz. árokig (Keresztfoki-csatorna), ott délre fordul, a Keresztfoki csatorna 

középvonalában a Papvejsze Bokra erdőig. a Papvejsze bokra szélén elhaladva megy tovább a 0579/11 

hrsz-ú útig, ezen nyugatnak fordul majd megy tovább a 0579/2 hrsz-ú úton, amin beköt a 

megyehatárra. 

Az erdőt elhagyva a Dunafalva 0563/2 hrsz. árkot követi a Dunafalva 0573/11 hrsz. területig. Itt a 

határ délkelet felé fordul a Mohács 0499 hrsz. csatornáig. Innen a társaság határa délnyugatnak 

fordul a Mohács 0497 hrsz. útig. Az úton dél felé  

fordulva a Mohács 0521 hrsz. közútig halad a társaság határa. A közúton jobbra fordulva dél-

nyugatnak haladunk Sárhát község haranglábáig, majd a haranglábbal szemben induló Mohács 

0584 hrsz. földúton haladunk keletnek egészen a Mohács 0586 hrsz. földút csatlakozásáig. Itt a 

Mohács 0586 hrsz. dűlőúton haladunk dél felé a Mohács 0552 hrsz. útig. 

Nyugaton: 

A Mohács 0552 hrsz. úton halad kelet felé a vadászterület határa a Szima - kereszt  előtt a Mohács 

0546 hrsz. Pajta-Teleki csatornáig. A Mohács 0546 hrsz. csatorna hídján átkelve kelet felé a 

Mohács 0552 hrsz. úton a Mohács 0523 hrsz. határútig. A határúton a társaság határa délnek 

fordul és a Mohács 0523 hrsz. úton halad dél felé a Pajta-teleki csatorna hídjáig. A hídtól déli 

irányban haladunk tovább a Mohács 0523 hrsz. határúton. Itt dél-keleti irányban haladunk Bács-

Kiskun megye határán a Dávod 0341/3 hrsz. gyepterületen mely a Dávod 0329 hrsz. csatornába fut. 

A csatornától a Dávod 0313/1 hrsz. ingatlan nyugati oldalán (Bács-Kiskun és Baranya megye 

határán) folytatódik a társaság határa a Homorúd – Budzsak összekötő közút hídjáig.  

Délen: 

A hídtól a határ a közút (Dávod 0297 hrsz.) vonalán halad az Ó-Dunán lévő Császár-hídig, innen 

észak-keleti irányba ráfordul a Dávod 0263 hrsz. útra, majd halad a Dávod 0232 hrsz. útig. Itt 

keletnek fordul és az út nyomvonalát követve éri el a Ferenc-csatorna (Dávod 0226/3 hrsz.) 

folyásvonalát. 

Keleten: 

A Ferenc – csatornán (Dávod 0226/3 hrsz.) a folyásiránnyal szemben haladva a Püspökpusztai hídig 

tart a határvonal. A hídtól Püspökpuszta belterületén át, nyugati irányba a Dávod 0379 hrsz. úton 

keresztül a Dávod 0380 hrsz. közútig. Innen északi irányba fordul a kijelölt határ a Dávod 0372 

hrsz. útig. Az út nyomvonalát északnyugati irányba haladva éri el a határ a Kis Nyaras erdőt. Az 

erdő mellett elhaladva a Dávod 0377/2 hrsz. útig. Itt nyugatnak fordulva éri el a Nagybaracska-

Mohács összekötő közutat. Az utat keresztezve a határ megkerüli a Nagybaracska 1373/4 hrsz. 

erdőfoltot és északnyugat felé halad a Nagybaracska 0153 hrsz. úton, ami átvált Nagybaracska 
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0145 hrsz. úttá. Az úton haladva éri el a Tischer erdőt, ahol keletnek fordulva Nagybaracska 

0144/29 hrsz. úton halad az erdő szélén egészen a Füzes – Holt Duna folyásvonaláig, ahol eléri 

vadásztársaság határának kiindulópontját. 

  

A terület vadászatra alkalmas becsült kiterjedése: 3.847 ha. 

 

Ezzel egyidejűleg a 03-609650-303 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 Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi 

Osztálya, 2019. február 13. napján kelt BK -05/FM/ 00245- 3/2019. számú határozatában, a 03-609650-303. 

kódszámú vadászterület változatlan határokkal történő fenntartásáról határozott 2020 március 1. napján történő 

hatályba lépéssel, ezzel egy időben a vadászterületet és Bőthe Bélát  mint földtulajdonosi közös képviselőt 

nyilvántartásba vette. 

A 03-609650-303. kódszámú vadászterület földtulajdonosai, 2019. május 16. 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. 

 

A Mohács-Sárhát Szabadságpuszta 520 szám alatt, 2019. június 20. napján megtartott gyűlésen, a földtulajdonosi 

közösség, 7/2019. (VI.20. TKGY.) számú határozatával, a 03-609650-303.  kódszámú vadászterület 

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

 

Ezen határozatra hivatkozva, Bőthe Béla közös képviselő, 2019. június 20. napján kérelmet terjesztett elő 

hatóságunknál, melyben kérte, hogy a 03-609450. kódszámú és a 03-609650. kódszámú földtulajdonosi 

közösség egyezségen alapuló határozatai szerint - a szomszédos 03-609450-303. kódszámú vadászterület 

meghatározott részét érintő átvételét 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, szemközti határvonalainak távolsága legalább 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. 

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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(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. 

 

Döntésem jogalapja  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.§.  

 

Határozatomat 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 Ákr. 116 §.(2) bekezdés a) pontja alapozza meg. A halasztó hatályra vonatkozó 

rendelkezést a Ákr. 117. § (1) bekezdése tartalmazza. A jogorvoslati eljárás díjának mértékéről és 

megfizetésének módjáról való tájékoztatást a Rendelt 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, 2019. augusztus 21. 

                                    

                                                                                     Cseh Tamás járási hivatalvezető 

                                                                                         nevében és megbízásából: 

 

                                                                             Szabó János 

                                                                            osztályvezető 

 

 

Kapják: 

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

2) Dávod önkormányzat hivatali kapu elektronikusan közzétételre 

3) Szeremlei Közös önkormányzat Dunafalvai kirendeltség  hivatali kapu elektronikusan közzétételre  

4) Nagybaracskai Közös önkormányzat hivatali kapu elektronikusan közzétételre 

5) Böthe Béla 6523 Csátalja , Bem u.18. (tájékoztatásul) 

6) Margittaszigeti Vadásztársaság (elektronikus úton) 

 

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala 

Agrárügyi Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

 6000 Kecskemét, Bihar u. 10.  

 76/795-177      76/998-656     6000 Kecskemét, Pf.: 215. 
 bacs-fm@bacs.gov.hu 
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