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A 03-606150-303. kódszámú vadászterület határának megváltoztatása tárgyában, Walter János (6353
Dusnok, Dófa u.53.) mint a terület jogerősen nyilvántartásba vett földtulajdonosi közös képviselője kérelmére folytatott eljárásban, elsőfokú vadászati hatósági jogkörben eljárva, meghoztam az alábbi
HATÁROZATOT:
A 03-606150-303 kódszámú vadászterület határát 2021. október 26.-napjától a vadászterületre
vonatkozó vadgazdálkodási üzemterv hatályának lejáratáig az alábbiak szerint állapítom meg:

„Kiindulási pont a Karasica (Sárközi II.)-főcsatorna és az 51-es számú műút
találkozási pontja. Innen a csatornán ÉK felé halad egészen a Nemesnádudvar
0152 hrsz-ú terület D-NY-i sarkáig. Itt először É-Ny-ra 90 m-t haladva fut a terület
határa, majd a terület sarkán É-K-re fordul követve a 0152/3 hrsz terület határát.
Itt eljut a 0153/4 hrsz-ú földútig,azt keresztezi, tovább egy vizesárokban halad úgy,
hogy fut a 147/13 hrsz-ú terület Ny-i sarkáig. Innen É-i irányba fordulva halad
tovább 147/ hrsz kezdetű területek Ny-i határáig majd a 147/24 hrsz-ú terület É-i
sarkán É-K-i irányba fut annak határán, a 0144/2 hrsz-ú vizes árok és a 0102 hrszú földút metszéséig. Itt É-Ny-i irányba fordul a 0102 hrsz-ú földutat követve,
egészen, a 098 hrsz-ú földútig. Innen É-K-i irányba fordulva fut tovább a 098 hrszú földúton, míg az nem metszi a 028/5 hrsz-ú földutat. Itt É-Ny-i irányba fordul és
fut a 028/5 hrsz-ú földúton, míg el nem éri a 077/10 hrsz-ú földutat. Itt É-K-i
irányba fordul és fut tovább a 077/10 hrsz-ú földúton, ami folytatódik tovább a 080
hrsz-ú földúton. Majd keresztezi a 086 hrsz-ú földutat. Innen a 086 hrsz-ú földúton
fut tovább É-K-i irányban a 067 hrsz-ú terület ÉK-i sarkáig. Innen D-K-i irányban
fut tovább a 067 hrsz-ú terület D-K-i határán. Itt eléri a Karasicafőcsatornát,
innen É-i irányba fut tovább Nemesnádudvar-Hajós közigazgatási határig. Innen
a csatornán – ezen a közigen – halad tovább a hármas közigazgatási határpontig,
majd a csatornát követve végig a Sipsa-Hajósi-csatorna kereszteződésig, innen
tovább É-ÉNY felé haladva a Karasicán eléri a Homoródi összekötő főcsatornát.
Innen ezen halad a Vajas-főcsatornáig. Innen a csatornán halad DNY – Ny felé
egészen a Vajas-csatorna Dusnok község belterületének északi határáig. A Vajas és a
belterület határán halad tovább Ny-DNY irányban a Váradi csatornáig, majd a
csatornán Ny-i irányba az 51-es sz.-ú főútig. A főúton D felé törik és halad egészen a
Dusnok 04/2 hrsz-ú Vajas-fok-ra. A Vajas-fokon, Dusnok 04/2, 0311 hrsz. halad
délnyugati, majd déli irányba a Dusnok 0307 hrsz-ú útig majd azon és a Dusnok
0321 hrsz. úton halad nyugati, majd déli irányba az M9 sz-ú autóútig. Az M9 sz.
autóúton halad keleti irányba a Dusnok 0301/2 hrsz. útig és azon fordul délnek és
halad rajta a Dusnok 0300/6 hrsz északi sarokpontjáig. Itt keletnek fordulva halad
1

az állami területek Dusnok 0300/6, -7, -8, -5, 0298 hrsz.-ok határán a DusnokSükösd közigazgatási határig. Itt keletnek fordulva követi a közigazgatási határt
az 51. sz. főút (Dusnok 0282/10 hrsz.) tengelyvonaláig. Itt délnek fordulva halad az
51. sz. főúton (Sükösd 0541 hrsz.) a kiindulási pontig.”
A terület vadászatra alkalmas becsült kiterjedése: 3982,6320 ha.
Ezzel egyidejűleg a 03-606150-303. kódszámú vadászterület vonatkozásában, a módosított
haszonbérleti szerződést jóváhagyom!
A kérelmére indult vadászati hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díját, 20.000 Ft-ot - azaz húszezer
forintot - a kérelem benyújtásával egyidejűleg megfizette.
Határozatom a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de az
ügyfél – kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a határozat bírósági felülvizsgálata
érdekében közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől
számított 30 napon belül a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály
Földművelésügyi Osztályánál lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez kell címezni. A
bíróság eljárása illetékköteles, a közigazgatási per illetéke 30.000, azaz harmincezer forint. Az
elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező
gazdálkodó szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes
személy a keresetlevelet joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában
a https://e-kormányablak.kh.gov.hu oldalon található IKR rendszer használatával nyújthatja be. A jogi
képviselő nélkül eljáró természetes személy a keresetlevelet jogszabályban meghatározott
nyomtatványon is előterjesztheti. A határozat végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs
halasztó hatálya.
INDOKOLÁS
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 2020. január 15.-én kelt BK-05/FM/00151-1/2020. számú
határozatában, döntött a 03-606150-303. kódszámú vadászterület határáról, valamint a haszonbérleti
szerződésének jóváhagyásáról.
A 03-606150-303. kódszámú vadászterület földtulajdonosai, 2021. szeptember 6. napján, a vadászati
hatóság 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 Dusnok, Köztársaság u.2. szám alatt, 2021. október 12. napján megtartott gyűlésen, a
földtulajdonosi közösség, 7/2021. (X.12.) TKGY. számú határozatával, a 03-606150-303 kódszámú
vadászterület határának megváltoztatását, a rendelkező részben foglalt leírás alapján fogadta el.
Ezen határozatra hivatkozva, Walter János közös képviselő, 2021. október 12. napján kérelmet
terjesztett elő hatóságomnál, melyben kérte, hogy a 03-606150.kódszámú valamint a 03-605950.
kódszámú földtulajdonosi közösségek egyezségen alapuló határozatai szerint - a 03-606150-303.
kódszámú vadászterület meghatározott részét érintő átadását hagyja jóvá, a 03-605950-303 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.
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
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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.
(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 vad védelméről, a
vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól
szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (továbbiakban Vhr.) 3§., 5§.(1), 12§. rendelkezései alapozzák
meg.
Határozatomat a fent idézett jogszabályok, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény (továbbiakban Ákr.) 80.§ (1), 81.§ (1) bekezdései, a 85.§ (1),(3),(5) bekezdései
alapján hoztam meg.
A határozat elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112.§-ára, a 114.§ (1) bekezdésére, a
közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvényre, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi
CXXX. törvény XLVI. fejezetére, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8-10.§-ára, valamint az illetékekről szóló 1990. évi
XCIII. törvény 45/A.§-ára, 59.§-ára és 62.§ (1) bekezdés h) pontjára figyelemmel adtam tájékoztatást.
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, 2021. október 26.
Kovács Ernő kormánymegbízott
nevében és megbízásából:
Szabó János
osztályvezető
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Kapják:
1) Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal hivatalos hirdetőtáblája és elektronikus felülete
2) Dusnoki Önkormányzat hivatali kapu elektronikus közzétételre (tájékoztatásul)
3) Sükösdi Önkormányzat hivatali kapu elektronikus közzétételre (tájékoztatásul)
4.) Fajszi Önkormányzat hivatali kapu elektronikus közzétételre (tájékoztatásul)
5) Nemesnádudvari Önkormányzat hivatali kapu elektronikus közzétételre (tájékoztatásul)
6.) Walter János 6353 Dusnok, Diófa u.1.
7.) Vajasmenti Vadásztársaság. (elektronikus úton)
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