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Vad6sztertilet hat5rdnak kijelOl6se tdrgydban hivatalb6l folytatott elj6r6sban els6fok0 vaddszati hatosigi
jogkOrben eljawa meghoztam az alAbbi

HATAROZATOT

A 652000 k6dsz6mf vadSszteriilet hatdr6t 2017. m6rcius 1-jet6l a vad6szterUletre vonatkoz6
vadgazd6lkod6si Uzemterv hat6ly6nak lejdrat6ig az a16bbiak szerint 6llapitom meg:

A Harica-patak Saj6-foly6ba valo torkolat6tol a Harica-patak a 26-os koz0ti hldig. Innen a 26-os k0z0t
Kazincbarcika i16nydban a sajok6polnai el6gazdsig. Innen a kOzrit Saj6k6polna 6rint6s6vel Kond6
belterUlet6ig, majd a Kond6 0161,0162, 1676,0127 helyrajzi szdmrl kivett utak a z6rtkertek vegeig. Innen a

Bal6zs-v6lgy0n felfele a Kazincbarcika-Kond6 kdzseghat6rig, majd a Kazincbarcika-Kond6 kozs6ghatdr a

Kazincbarcika 118-as es 119-es erd6tagok k6z6s hatdr6ig. Innen a Kazincbarcika'118-as 6s 119-es
erd6tagok k6z6s hat6ra a L6far-tany6ig. L6far-tanydt6l a Tardon6t Kazincbarcik6val Osszekot6 kozrjt a

Kazincbarcika 0305 helyrapi sz6mU kivett terUlet hat6rdig, majd a Kazincbarcika 0305 helyralzi szdmri kivett
tertilet 6s a Kazincbarcika 11-es erd6tag kozos hat5rvonala, a Kazincbarcika 6-os erd6tag 6s a z6rkertek
kOzOs hat6ra, a Kazincbarcika 6-os 6s 5-os erd6tag kOzos hat6rvonala, a Kazincbarcika 6-os erd6tag keleti
hat6r a Kazincbarcika-Saj6iv6nka kozseghat6rig. Innen a Kazincbarcika-Saj6ivAnka kozs6ghat6r, a

Nagybarca-Saj6ivdnka kdzseghat6r, a Nagybarca-Vadna kdzseghat6r a Vadna 02812 helyralzi sz6mf kivett
Srokig. lnnen a Vadna 02812 helyrajzi szAml kivett 6rok, Vadna beltertrleten az Arok 6s a Vadna 061 helyrajzi
szdmU kivett 6rok a Sajo-foly6ig. lnnen a Saj6-foly6 (VTE hat6r) a Harica-patak torkolat6ig.

Egyidej0leg a vaddsztertilet tulajdonosi kozoss6get 05- 652000 kodszdmmal nyilv6ntart6sba veszem.

A vad5szterUlet becsUlt kiterjedese: 4270 ha.

Jelen hat5rozat ellen fellebbez6s beny0jt6s6ra kizArolag az jogosult, aki a Borsod-Abarij-Zempl6n Megyei
Korm5nyhivatal 5ltal a 652000 k6dsz6mri vad6szterulet hatdr6ra vonatkoz6 ajdnl6sdra m6dosit6 javaslatot
tett.

A Nernzeti Elelmiszerl6nc-biztons6gi Hivatalhoz clmzett fellebbezest a jelen dOnt6s k6zleset6l sz6mitotr
tizen0t napon belUl kell el6terjeszteni a Borsod-Abarjj-Zemplen Megyei Kormdnyhivataln6l. A fellebbez6st
indokolni kell.
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A fellebbez6si elj6r6s igazgat6si szolgSltat6si dija 10.000 forint, amelyet a fellebbez6s beny(jt6sdval

egyidejiileg a Nemzeti Elelmisze116nc-biztons6gi Hivatal Magyar AllamkincstArnSl vezetett 10032000-

00289782-00000000 sz6mI fizetesi szAmla'16ra 5tutal6s vagy fizetesi szd,mlAra t6rten6 k6szp6nzbefizet6s

0tj6n kell megfizetni. A fizet€si megbiz6s kdzlemeny rovat6ban fel kell tUntetni jelen hatdrozat szlmAt, az

ugyf€l nev6t 5s ad6sz6m6t, illetve ad6azonosit6 jelet. A jogorvoslati dij befizetes€t igazol6 bizonylatot a

jogorvoslati k6relemhez csatolni kell.

INDOKOLAS

A Borsod-AbaUj-Zemplen Megyei Korm6nyhivatal - a vad vedelm6rol, a vadgazd6lkod6sr6l, valamint a

vadiszatrol sz6l6 1996.6vi LV. t6rvdny (a tov6bbiakban: Vtv.) 11lA. S (2) bekezd6se alapj6n - hivatalb6l

2016. mlrcius 31. napjdn hirdetmenyi Uton BOH/O112881-112016. sz6mU aj6nl6st tett k0zz6 a2017. m6rcius

1-ielri' kezdod6 vadgazd6lkoddsi Uzemtervi id6szakra a 652000 k6dsz6mU vad6szterUlet hat6rdra

vonatkoz6an

A Vtv. 11/A. $ (5) bekezd6s szerint az aj6nl6ssal 6rintett vad5szteriilet fOldtulajdonosa az ajdnldsra

a) a vad6szterlilet hat6raival kapcsolatos m6dosit6 javaslatot, illetve

b) rij vad6sztertilet kialakit6s6t c6lz6 javaslatot [az a) 6s b) pont a tov6bbiakban egyiitt m6dosito javaslat]

nyojthat be a vad6szati hat6sdghoz a hatAlyos vadgazd6lkoddsi Uzemtervi ciklus utols6 vaddszati 6v6nek

m6jus 15. napj6ig.

Eljdr6som sordn megdllapitottam, hogy a 652000 k6dszdmil vad6szterUlet hatdrSra vonatkozo aj6nldsra a

jogszabdlyban meghat5rozott hat6rid6ig ervenyes m6dosit6 javaslat nem 6rkezett.

AVtv. 11lA. S (10) bekezd6se szerint, ha a vad6szati hatos6g aj6nlisdbarr szerepi6 vad6szterUlet hat6r6ra

nem 6rkezik 6rv6nyes m6dosito javaslat, a vad5szati hatos6g a vaddszterUlet hatdr6nak meg5llapitAslra

vonatkoz6 szab6lyok szerint hivatalb6l meg6llapitja a vad6szterUlet hatdr6t.

A Vtv. 8 S (1) bekezdes alapjdn vadAszterUletnek minosUl - hasznositSsi formdj6t6l fUggetlenOl - az a
fdldterUlet, valamint vizfelUlet, amelynek kiterjedese a hdromezer hekt6rt eleri, es szemkOzti hatdrvonalainak

tdvolsdga legal6bb hdromezer m6ter, tovdbbS, ahol a vad

aJ a szUks6ges tdplSlekot megtalSlja,

b) termEszetes szaporoddsi felt6telei, valamint

c) termdszetes mozgdsig6nye, b[v6helye, nyugalma adott.

A Vtv. 8 S (2) bekezd6se szerint, nem min6sUl vad6szterUletnek, 6s a vad6szterUlet kiterjed6s6nek

meg5llapitds6ndl figyelmen kivll] kell hagyni az azon taldlhat6

a,) telepU l6s k6zigazgatlsi be lterU let6t, va I a m i nt

b) lakoi ngatlanul szolgd16 bekerftett kiilterUleti ingatlan,

c) tanya, valamint major,

d) temet6,

e,)nem mez6-, erd6- vagy vadgazd5lkod6sic6lb6l bekeritett hely,

D repulot6r,

g) kdzft, valamint a kOzrit 6s annak fel- 6s lehajt6ja 6ltal hat6rolt, tovdbb5

h) vas0t

terUlet6t.
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A Vtv. B S (3) bekezd6se alapjdn a vadSszterUlet hatSra nem terjedhet 6t a vadgazd6lkod6si tdjegys6g

hatd16n.

Avad v6delm6r6l, avadgazdflkoddsr6l, valamint avadAszalr6l szolo 1996. evi LV. tOrveny vegrehajtds6nak

szab6lyairol szolo 7912004. (V. 4.) FVM rendelet (tov6bbiakban: Vhr.) 3 S (4) bekezd6se szerint, a

vad6szterUlet hat6ra a Vtv. 8 S-a es 19. $ (2) bekezd6se alkalmazlsdban olyan, tartos nyomvonalas

l6tesitmeny, vonalas jellegU term6szeti tereptirgy, erd6tag hatdrvonala vagy kOzigazgatSsi hat6rvonal lehet,

amelynel( nyomon kovethet6sege 6s beazonosithat6s6ga az izemtervi id6szak veg6ig fennmarad.

A Vtv. 19 S (2) bekezd6se szerint a vaddszterUlet hat6rAnak meg6llapit6s6n6l figyelemmel kell lenni:

a) a v adAszterU let rendeltet6s6re;

b) a vadAszterUlett6 min6sithet6 fold tulajdoni, haszn6lati viszonyaira;

c) a vad mozgdsi k0r6re, eletfelteteleire, v6delm6re, valamint az ellhely okol6giai adotts5gaira;

d) az erintett foldreszletek mUvel6si SgAra;

e,) a terUleten mez6-, erd6- vagy vadgazddlkod6si tevekenys6get folytato szervezet belso szervezeti

felepltesere;

f) a biztonsAgos vad6szat lehet6s6g6re ;

g) az erd6terv betart6s6nak lehetos6g6re;

h) AllamhalAr eset6ben a sziiks6ges v6d6tdvols6gra, tov6bb5 arra, hogy

i) zlwlnyterUlet ne keletkezzen;

j) a hAromezer hekt6r vagy azt meghalad6 term6szetv6delem alatt 6116 teruletek - a v5delmUkh6z

szUks6ges Ovezettel egyUtt - lehet6leg 6n6llo vaddszterUletet k6pezzenek;

k) a h6romezer hekt6rn6l kisebb terirletU term6szetv6delem alatt al16 teruletek lehet6leg egy

vad6szterUletre essenek:

l) a vadlszterUlet hat5rdnak egyertelmU azonoslthat6s6g6ra, tart6ss6g6ra 6s nyomon kOvethetos6g6re.

AVtv.20. S (1) bekezd6se alapj6n, a vaddszterUlet hat6r6nak meg6llapltSsa a vadgazdiilkod6si Uzemterv

id6tartamSra sz6l, 6s ezen id6tartam alatt kOtr a mindenkorifoldtulajdonosokat.

A vadAszterUlet hat6r6nak meg6llapitdsdval kapcsolatos elj6r6som sorAn megvizsg6ltam a kijelOl6sre

tervezett vadeszterUlet hat5rdt 6s meg6llapitottam, hogy a vad6szterUlet kiterjed6se a h6romezer hektdrt

el6ri, es szemkozti hat6rvonalainak t6vols6ga legal6bb h6romezer m6ter vagy terk6pen m5rve a szemkdzti

vonalak tdvols6ga kevesebb mint k6tezer m6ter hosszan nem 6ri el a hdromezer m6ter t6volsdgot, tovdbb6,

a vad a teriileten a szOks6ges tdpl6lekot megta16lja, term6szetes szaporodasi felt6telei, valamint
term6szetes mozgdsig6nye, b0v6helye, nyugalma adott.

A vad6sztertilet hat6r6nak kijel6l6se megfelel vaddszterUlet rendeltet6s6nek, a vad6szterulett6 min6sithet6

fold tulajdoni, haszn6lati viszonyainak, a vad mozg6si kdr6nek, eletfelt6teleinek, v6delm6nek, valamint az

el6hely okol6giai adotts6gainak, az 6rintett fold16szletek mUvel6si 596nak, a biztons69os vad6szat
lehet6seg6nek tov6bb6 az erd6terv betarthat6sdg5nak, z6rv6nyterUlet nem keletkezett. A vaddszterulet

hat6ra egySrtelmUen azonosithat6, tart6ss6ga, nyomon kOvethetosege 6s beazonosithat6s6ga az Uzemtervi

id6szak vegeig fennmarad.
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A Vtv. 6 S (2) bekezd6se szerint a vad6szterUlet hat6rSt megdllapito hatArozat alapjSn az 6rintett

foldtulajdonosok vad6szatijoggal rendelkez6 kOzOsseget (a tovdbbiakban: tulajdonosi kdzOsseg) alkotnak. A

tulajdonosi k0zdss6get, valamint a tulajdonosi kdzOsseg kepviseloj6t a vad6szati hat6sdg nyilvdntart6sba

veszi, illetve az e t0rv6ny vegrehajt6sdra kiadott rendeletben foglaltak eset6n a nyilv6ntart6sb6l t6rli.

A Vhr. 2. S (1) bekezd6se alapjAn a vad6szterUlet hat6rdnak meg6llapit6s6val egyidej(leg a vad6szati

hat6s5g a tulajdonosi k6zdss6get a hozzA tartozo vad6szterUlet azonosit6 k6dszdmdnak megjelol6sevel

nyilvdntart6sba veszi. A tulajdonosi k6zdss6g nyilv6ntartdsba v6telekor a vad5szterUlet azonosito k6dsz6ma

a vad6szterUlet sorsz6mdt 6s a vad6szterUlet fekvSse szerinti megye k6djat Iarlalmazza.

A fentiek alapj6n a 05-652000 k6dsz5mU vaddszterUlet tulajdonosi koz0ss6get nyilv6ntart6sba vettem.

A fent leirtak alapj6n a rendelkezo r6szben foglaltak szerint ddntOttem.

D0nt6semet a megyei korm6nyhivatalok mez6gazdasdgi feladatainak meghat6roz6s6r6l sz6l6 6812015. (lll.

30.) Korm. rendelet 13. S (1)-(4) bekezdeseialapjdn biztositott jogk6romben elj6rva hoztarh meg.

Hatdrozatomatakdzigazgat6si hat6sdgi elj6rds 6s szolgdltatds 6ltal6nos szab6lyairol sz6lo 2004. evi CXL.

tdrveny 71. S (1) bekezdes6nek 6s 72. S (1) bekezd6s6nek megfelel6en hoztam.

A jogorvoslat lehet6s6g6t a Vtv. 11lC. S (2) bekezdes szerint biztositottam.

A fellebbez6si eljdr6s dijd16l t6rteno t5j6koztatis a Nemzeti Elelmiszerl6nc-biztons6gi Hivatal, valamint a

megyei kormdnyhivatalok mez6gazdas6gi szakigazgatdsi szervei el6tt kezdem6nyezett elj516sokban

fizetend6 igazgat6si szolgdltat6si dijak m6rt6ker6l, valamint az igazgatAsi szolgSltat5si dij fizet6s6nek

szabdlyair6l sz6l6 6312012. (Vll.2.) VM rendelet 2 S (1)-(3) bekezd6s6n, valamint a 4. S (1) 6s (3)

bekezd6s6n alapul.

Miskolc, 2016. jUnius Ct

| : Demeter Ervin

-

Kapj6k:

1. Saj6szentp6ter V6ros Onkorm6nyzata'3770 Sajoszentp6ter, K6lvin t6r 4.

2. Saj6k6polna Kdzs6g O n korm5nyzata' 377 3 Saj6kdpolna, Szabadsdg t6r 25.

3. Saj6l6szl6falva K0zs6g Onkorm6nyzata'3773 Saj6l6szlofalva, VOr6smarty Mih6ly utca 15.

(;Alacska Kdzs6g Onkorm5nyzala'3779 Alacska, D6zsa Gy6rgy 0t 7.

5. Radostydn K6zs6g Onkormdnyzata'3776 Radostydn, Rdkoczi Ferenc u. 40.

6. Kond6 Kozs6g Onkormdnyzata'3775 Kond6, Szababds6g u 81.

7. Kazincbarcika Vdros Onkormdnyzata'3700 Kazincbarcika, F6 t6r 4.

8. Sajoivdnka K6zseg Onkormdnyzata'3720 Saj6iv5nka, Kossuth Lajos ut 38.

9. Vadna Kdzseg Onkorm6nyzata '3636 Vadna, Kassai 0t 25.

10. Sajokaza Kozseg Onkorm6nyzala'3720 Saj6kaza , Pet6fi, Sdndor ulca2.

11. Mricsony NagykOzseg Onkormdnyzata'3744 Mticsony, FO 0t2.

12. Berente Kozs6g Onkorm6nyzata'3704 Berente, Esze Tam6s utca 18.

13. lrattdr
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