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A J Á N L Á S

A Borsod_Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivata! hivatalból aján!ást tesz közzé hirdetményi úton a 652300
kódszámú vadászterület határára , a 2017 .03.01-től_ 2037.02.28-ig tartó üzemtervi ciklusra az aIábbiak szerint:

A térképmellékleten ielölt vadászterület szöveges határleírása a következő:

Miskolc belterütetén a 3-as számú rám es a villamossínek talátkozásátót kiindulva, a 3-as számú főút
Budapest irányában a Miskolctapolcai út találkozásáig. lnnen a Miskolctapolcai út a Fagyöngy utcáig, majd
a Fagyöngy utca, Csabai utca, Görömbölyi utca, Fenyő utca, a Brassói utca a szállítószalagig. lnnen a
Régi Egri út a Juhdögtő dűlőig. lnnen a villanyvezeték a nyiladéka délnyugati irányban a 144-es erdőtagnál
Iévő Régi Egri út metszéspontjáig, lnnen a Régi Egri út a Miskolc 01002/2/9 helyrajzi szám nyugati
határvonaláig, majd a Kisgyőr 1,2,78 erdőtagok és a Ksgyőr 82, 122,81,80,79 erdőtagok közös
határvonala, majd a Ksgyőr 78, 74, 73, 93 erdőtagok és a Kisgyőri zártkertek közös határvonala, a Ksgyőr
93 és a Ksgyőr 94 erdőtag közös határvonala, a Ksgyőr 93 erdőtag és a Kisgyőr 023/1/d, 024/11, 025/b

helyrajzi számok közös határuonala a Kisgyőrt Mocsolyás.sa/ ősszekötő közútig. lnnen a közút Mocsolyás
irányában a Kisgyőr 068/Zc kivett útig, majd a közösségi tulajdonban lévő Kisgyőr 88 erdőtag déli
határuonala a Sály-Ksgyőr községhatárig. lnnen a SáIy-Ksgyőr községhatár a Sály 35E erdőrészlet északi
határáig. A Sáty 35E erdőrészlet északi határvonala, a Sály 35 erdőtag és a Sály 7 erdőtag közös
határvonala Sály-Latorpuszta betterütetéig. A belterületen a közút a a Sály 0267 helyrajzi számú útig, majd
a Vízfőig. lnnen a Sály 1C erdőrésztet és a Sály 1B erdőrészlet közös határvonala, a Sály 1 erdőtag és a
Sáty 27-erdőtag közös határvonala, a Sály 1E erdőrészlet és a Sály 1F erdőrészlet közös határvonala a 39-
es határdombig. A Sáty 1 erdőtag határuonala a 39-es, 4*ös, 47-es határdombok érintésével a 49-es
határdombig. lnnen a Sály-Kács községhatár a a Kács 18 erdőtag északi határáig. lnnen a Kács 18 és a
Kács 11 erdőtagok közös határvonala 66-os határdombig. lnnen a Kács 11 E,F erdőrészletek és a Kács
11L,H,G erdőrészletek közös határuonala, majd a Kács 0115 helyrajzi számú út Kács belterület széléig.
lnnen a Kács 073/2, 0114 helyrajzi számú utak a Kács 16 erdőtag déli széléig, a Kács 33 erdőtag és a
Kács 16 erdőtag közös határuonala, a Kács 16 erdőtag és a zártkertek közös határuonala, a Kács 13

erdőtag és a zárlkertek közös határvonala, majd a Kács 15 erdőtag és a Kács 13 erdőtag közös
határvónata, a Kács í3 és a Kács 29 erdőtag közös határuonala a megyehatárig, lnnen a Heves-Borsod
megyehatár északi irányban a Nagyvisnyót-Dédestapolcsánnyal összekötő közútig. lnnen a közút
Dédestapolcsány és Mályinka érintésével Bánkút irányában az állami erdő határáig. lnnen a Mályinka 10,

11,12, 13erdőtagokészakihatárvonalaaMályinkal5erdőtaghatáráig, aMályinka 6ésa Mályinka15, 14

erdőtagok közös határuonala, a Mályinka 14 erdőtag és a zártkertek közös határuonala a Tardonát Taksa-
lápávat összekötő kövesútig. lnnen a kövesút Taksa-lápáig, majd a Varbó 11A és a VarbÓ 11B

erdőrészletek közös határvonala (völgy) a Sáros-völgyig, lnnen a a Varbó 12 és 18 erdőtagok közös
határvonala a fónagysági útig. lnnen a Varbó 37 és Varbó 20 erdőtagok közös határvonala, a VarbÓ 20
erdőtag és a legelő közös határuonala,a Varbó 20 és 44 erdőtagok közös határvonala a VarbÓ 21 taghoz
tartozó útig. tnnen az út lefeté a Varbó 22 és 21 erdőtagok közös határvonaláig, majd a Varbó 21 és 22
erdőtagok közös határuonala, a varbó 21 és a Varbó 029/12 legelő közös határvonala a VarbÓ-Parasznya
községhatárig. lnnen a Varbó 21 erdőtag és a Varbó 017/9 legeló közös határvonala, a VarbÓ 21 és 42
erdőtagok közös határvonala, a Varbó 42 és 13 erdőtagok közös határuonala a Parasznya 054 helyrajzi
számú útig. lnnen a Parasznya 054 helyrajzi számú kivett út, majd Adrián telepen keresztül a közút a
Ly u kób á n y át P a rasz ny áv al ö ssze kötő köz úti g.
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,,,,l|l"lnnen a közút Lyukóbányáig, a Lyukóbánya és Pereces között lévő villanypászta kereszteződéséig.
|' Lyukőbányátót a villanypászta perecesig, majd a perecei bányától a közút a Miskolc 105 erdőtag keleti

iatáráig, majd a Miskolc 105 erdőtag keleti határa, a Miskolc 105C,E erdőrészletek közös határuonala a
2s1 hitárdombig lnnen a Miskotc 105 erdőtag határvonala keleti irányban a Miskolc76110/h kivett útig.

lnnen a Miskotc 76110/h,76171,76230,76840,76839,76854,76886/20 kivett utak. lnnen a

Baráthegyalja út, a Hóvirág út, Hegyalja út a Majláthi villamos végállomásig. lnnen a villamos pálya a 3-as
fő úttal val ó ke re szteződ é sig.

Megjegyzés: A határleírással körbehatárolt terület vadászterületnek nem minősÜlő fÖldrészleteket is
tarlalmaz,

A vadászterület becsült mérete: 28783 ha

Az ajántással érintett vadászterület'a következő tájegységen be!üIi, lejáró üzemtervÚ vadászterÜletekke!
szomszédos:

653910
653010
653430
65211o
651110
65221o
654020
654910

Az 1996. évi LV. törvény (Vtv,) 11lA. § (4) alapján,avadászati hatóság azajánlásta hirdetőtábláján, és elektronikus

tájékoztatásra szolgáló honlapján legalább harminc napra hirdetmény formájában kÖzzéteszi. A vadászati hatóság

kezdeményezi minden érintett település önkormányzatának hirdetőtábláján, illetve elektronikus tájékoztatásra szolgáló

honlapján a hirdetmény formájában való közzétételt, amelyet az önkormánvzat táiékoáató jellegoel legalább harminc

napra közzétesz.

AVtv 11/A. § (5) bekezdése alapján az ajánlással érintett vadászterütet földtulajdonosa az ajánlásra

a) a vadászterület határaival kapcsolatos módosító javaslatot, il letve

b) új vadászterület kialakítását célzó javaslatot |az a) és b) pont a továbbiakban együtt: módosító javaslat]

nyújthat be a vadászati hatósághozahatályos vadgazdálkodási üzemtervi ciklus utoIsó vadászati évének május
í5. napjáig.

. - Átötotutajdonos a módosító javaslatot egyedül, vagy más földtulajdonossal együtt is benyújthatja.

. A módosító javaslatot a 8, §-ban és a 19. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek figyelembevételével
lehet benyújlani, azzal, hógy legalább háromszáz heKár, egybefüggő, vadászterületnek minősÜlő
területre vonatkozhat, ameiy terulet legfeljebb egyharmada más, nem a módosító javaslatot benYÚjtó

földtulajdonos(ok) tulajdonában is lehet.
l Az e § előírásainak megfelelő módosító javaslat befogadásáról a vadászati hatóság 10 napon belÜl

végzésiel dönt. A vadászati hatóság módosító javaslat befogadásáról szóló döntésével szemben
jogorvoslati kérelemmel a vadásáerütef natárát megállapító döntéssel szemben benyújtott fellebbezéssel
lehet élni.

o Ha a vadászati hatóság ajánlásában szereplő vadászterület határára nem érkezik érvényes módosító
javaslat, a vadászati hatóság a vadászterület határának megállapítására vonatkozó szabályok szerint

hivatal ból megállapítja a vadászterü let határát.
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'|lgtzool. (V.4.) FVM rendelet (Vhr.) 7.§ (1) bekezdése alapján a Vtv. 11lA. § (5) bekezdésében meghatározott
módosító javaslatot ahhoz a vadászati hatósághoz kell benyujtani, amelyik az ajánlást tette.

Ha a módosító javaslatot benyújtó tulajdonos nem személyesen tesz jognyilatkozatot, képviseletéről a
Polgári Törvénykönyv képviseleti jogra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő és a Vhr. í 5. számú
mellékletben meghatározott adattartalommal kiállított írásbeli meghatalmazás útján gondoskodhat.
A meghatalmazás a 9. § (3) bekezdésében meghatározott, a tulajdonjog igazolására elfogadható
dokumentumok valam elyikével együtt érvényes.
Áltami tulajdonú földterület esetén a vadászati joggal kapcsolatos eljárásokban meghatalmazásnak
minősül a vagyonkezelési szerződésbe foglalt, vadászati joggal összefüggő képviseletre vonatkozó
meghatalmazás, amely a meghatalmazott által bemutatott, a képviselettel érintett állami földterületek
listájával együtt érvényes.
A módosító javaslattal érintett ingatlan esetében, ha az ingatlannak több tulajdonosa van, érvényes
jognyilatkozatot csak egy szernély tehet. A tulajdonostársak képviseletükről tulajdoni hányaduk arányában
számított szótöbbséggel határoznak,

. (6) Ha a földtulajdonos más földtulajdonossal együtt nyújt be módosító javaslatot a vadászati hatósághoz,
a módosító javaslatban meg kell nevezni a módosító javaslat kapcsolattartóját (a továbbiakban:
meghatalm azott kapcsolattartó).

A vadászati hatósághoz benyújtott módosító javaslatnak tartalmaznia kell:
a) a módosító javaslatot benyújtó személy vagy a meghatalmazott kapcsolattartó teljes bizonyító erejű

magánokiratba foglalt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a módosító javaslat melyik ajánlásban szerepló -
kódszámokkal megjelölt - vadászterületeket érinti;

b) a módosító javaslattal érintett földterület határleírását;
c) a módosító javaslattal érintett földterület legalább 1:25000 méretarányú topográfiai térképi megjelenítését,

feltü ntetve az ajánlással éri ntett vad ászterü let határvonalát;
d) a módosító javaslattal érintett földterületnek az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus

adathordozón kiadott helyrajzi számait és annak területi kiterjedését hektárban, valamint a
földtulajdonosok nevét és tulajdoni hányadát;

e) a módosító javaslatot benyújtó személy vagy a meghatalmazott kapcsolattartó nyilatkozatát arról, hogy a
tulajdonában, illetve a képviselt személyek tulajdonában lévő földterület milyen százalékos arányban áll a
módosító javaslatta! éri ntett teljes földterü lettel ;

fl a módosító javaslatot benyújtó személy vagy a meghatalmazott kapcsolattartó nevét és e!érhetőségét.
A módosító javaslat térképi megjelenítése és szöveges határleírása közötti eltérés esetén a szöveges határleírás
tekintendő irányadónak.

Ha a vadászati hatóság ajánlásában szereplő vadászterület határára nem érkezik érvényes módosító javaslat, a
vadászati hatóság a vadászterület határának megállapítására vonatkozó szabályok szerint hivatalból megállapítja a
vadászterület határát.

A hirdetmény kifüggesztésének napia: 2016. év ..93.,.., nó Úr'|.,nap

A hirdetmény levételének napja: 20í6. év ...a5... hó 0-3. nap

Az ajánlással szemben fel|ebbezésnek helye nincs.

Tájékoztatom, az ajánlással érintett vadászterület földtulajdonosait, hogy az ajánlással kapcsolatos iratokba a
Borsod_Abaúj_Zemplén Megyei Kormányhivatal Földműve!ésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztálynál

12:00 óráig, Pénteken 8:00-12:00 óráig) betekinthet.

Miskolc, 20't 6. márciu, ff.
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