Dr. Horváth Kálmán
Kormánymegbízott

AJÁNLÁS
A Tolna Megyei Kormányhivatal hivatalból ajánlást tesz közzé hirdetményi úton a 17-453150-408
kódszámú vadászterület határára, a 2017.03.01-től- 2037.02.28-ig tartó üzemtervi ciklusra az alábbiak
szerint:
A térképmellékleten jelölt vadászterület:

kódszáma:
17-453150-408
határleírása:
mellékletben
becsült mérete: 6910 ha

Az ajánlással érintett vadászterület tájegységén belül, a következő lejáró üzemtervű, kialakításra javasolt
vadászterületekkel szomszédos:
453050
453060
453260
453850
Az 1996. évi LV. törvény (Vtv.) 11/A. § (4) alapján, a vadászati hatóság az ajánlást a 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 önkormányzat tájékoztató jelleggel legalább harminc napra közzétesz.
A Vtv 11/A. § (5) bekezdése alapján az ajánlással érintett vadászterület földtulajdonosa az ajánlásra
a) a vadászterület határaival kapcsolatos módosító javaslatot, illetve
b) új vadászterület kialakítását célzó javaslatot [az a) és b) pont a továbbiakban együtt: módosító
javaslat] nyújthat be a vadászati hatósághoz a hatályos vadgazdálkodási üzemtervi ciklus utolsó
vadászati évének május 15. napjáig.







A földtulajdonos 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 benyújtani, azzal, hogy legalább háromszáz hektár, egybefüggő,
vadászterületnek minősülő területre vonatkozhat, amely terület legfeljebb egyharmada más,
nem a módosító javaslatot benyújtó földtulajdonos(ok) tulajdonában is lehet.
Az e § előírásainak megfelelő módosító javaslat befogadásáról a vadászati hatóság 10 napon
belül végzéssel dönt. A vadászati hatóság módosító javaslat befogadásáról szóló döntésével
szemben jogorvoslati kérelemmel a vadászterület határát megállapító döntéssel szemben
benyújtott fellebbezéssel lehet élni.
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.

79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (Vhr.) 7. § (1) bekezdése alapján a Vtv. 11/A. § (5) bekezdésében
meghatározott módosító javaslatot ahhoz a vadászati hatósághoz kell benyújtani, amelyik az ajánlást
tette.
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Ha a módosító javaslatot benyújtó tulajdonos nem személyesen tesz jognyilatkozatot,
képviseletéről a Polgári Törvénykönyv képviseleti jogra vonatkozó rendelkezéseinek
megfelelő és a Vhr. 15. számú mellékletben meghatározott adattartalommal kiállított írásbeli
meghatalmazás útján gondoskodhat.
A meghatalmazás a 9. § (3) bekezdésében meghatározott, a tulajdonjog igazolására
elfogadható dokumentumok valamelyikével együtt érvényes.
Állami 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 személy 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: meghatalmazott 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
szereplő – kódszámokkal megjelölt – vadászterületeket érinti;
b) a módosító javaslattal érintett földterület határleírását;
c) a módosító javaslattal érintett földterület legalább 1:25000 méretarányú topográfiai térképi
megjelenítését, feltüntetve az ajánlással érintett vadászterület 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 javaslattal érintett teljes földterülettel;
f) a módosító javaslatot benyújtó személy vagy a meghatalmazott kapcsolattartó nevét és elérhetőségét.
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 napja: 2016. március 31.
A hirdetmény levételének napja: 2016. május 02.

Az ajánlással szemben fellebbezésnek helye nincs.

Szekszárd, 2016. március 29.

dr. Horváth Kálmán
kormánymegbízott
sk.

Határleírás a 453150. számú területről ( TEVEL )

Kezdőpont a 65. számú főútat (Tevel 074/5 hrsz) metsző Hőgyész – Tevel községhatára. Innen a 65.
számú közúton K, DK irányban Kéty felé haladva a Kéty 0168 hrsz-ú földes út becsatlakozásig, ott, Dirányba fordulva a földesúton (Kéty 0168 hrsz) a Kéty 04/2 hrsz és Kéty 0145/2 hrsz-ú szántó közötti
földesúton (Kéty 0144 hrsz) ÉK irányba haladva, jobbra fordulva a Víg-völgy és az Ódányi-úri-dűlő
közötti Kétyi 0143/3 hrsz-ú úton D-i irányba haladva, a Hidas-patakon átvezető gáton D irányban
Csicserhegy felé a Kéty 0106/1 hrsz.-ú úton haladva Kéty-Zomba községhatáráig. A községhatárnál a
Farkasvölgyi szántó (Zomba 0146/3 hrsz)és Bonyhádi út melletti szántók között lévő „Hosszú út”-on
DK-i irányba haladva a Bonyhádi 0450/1 hrsz-ú úton haladva a Mucsi – Hidas –patak hídon át Tabód
községen át D-i irányban Bonyhád 0445 hrsz-ú közúton haladva, Kistabód és Dórytabódon át NY-i,
DNY-i irányba forduló Bonyhád 0500 hrsz-ú közúton Bonyhádvarasd közigazgatási határáig.
Bonyhádvarasd közigazgatási határvonalán Bonyhádvarasd 063 hrsz-ú földes úton Bonyhádvarasd
059. hrsz-ú közútig. A Bonyhádvarasd 059. hrsz-ú betonúton ÉNY-i rányba fordulva a Varsádi-víz
patakon és Bonyhádvarasd község belterületén át Bonyhádvarasd 094/2 hrsz-ú úton É-i irányba. A
bonyhádvarasdi községhatárt átlépve Kisdorog 040/1 hrsz-ú közlekedési úton É-i irányba haladva a
Kisvejkei-patakon áthaladó hídon át a Mucsi-Hidas patakig. A Mucsi-Hidas pataknál (Kisdorog 064
hrsz.) ÉNY-i irányba haladva a patak mentén a teveli községhatárt átlépve a patak mentén (Tevel 064
hrsz.) a hídig. A hídnál D-i rányba Tevel 0170 hrsz-ú úton haladva Závod irányába Tevel-Závod
útkereszteződésig. A kereszteződésnél Závod felé, É, ÉNY-i irányba fordulva Závod 041 hrsz-ú úton
Mucsi község irányába haladva a Mucsi 092/2 közúton majd folytatólagosan a Mucsi 088/3 hrsz-ú és
a Mucsi 088/1 hrsz-ú közúton tovább É-i irányba. Mucsi község belterületén a Mucsi 088/1 és Mucsi
061. hrszú közút útkereszteződésénél É felé haladva a 061 hrsz-ú úton. Mucsi 061 hrszú közút és
Mucsi 067 hrsz-ú földesút kereszteződésénél a földesúton tovább ÉNY irányban haladva Mucsi 064
hrsz-ú földesút kereszteződésig, ott Mucsi 064 hrsz-ú úton DNY irányba haladva tovább a Donátpatak D-i partja mentén, majd a patakot követve É-i irányba a Csermely-völgyön át (Tevel 027 hrsz-ú
úton) a Tevel községi határo Donát-pataki hídig. A hídnál ÉNy-i irányban Tevel 054 hrsz-ú töltésén át,
É-i rányba a Tevel 056 hrsz-ú úton Hőgyész – Tevel községhatár vonalán K-i, majd tovább a
községhatár vonalát követve É-i, majd K-i irányba haladva Tevel 065/1 hrszú erdősáv É-i széle
mentén követve Hőgyész – Tevel községhatárát a 65.számú közútig.
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Dr. Horváth Kálmán
Kormánymegbízott

AJÁNLÁS
A Tolna Megyei Kormányhivatal hivatalból ajánlást tesz közzé hirdetményi úton a 17-453850-408
kódszámú vadászterület határára, a 2017.03.01-től- 2037.02.28-ig tartó üzemtervi ciklusra az alábbiak
szerint:
A térképmellékleten jelölt vadászterület:

kódszáma:
17-453850-408
határleírása:
mellékletben
becsült mérete: 7605 ha

Az ajánlással érintett vadászterület tájegységén belül, a következő lejáró üzemtervű, kialakításra javasolt
vadászterületekkel szomszédos:
453150
453260
453950
453960
Az 1996. évi LV. törvény (Vtv.) 11/A. § (4) alapján, a vadászati hatóság az ajánlást a 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 önkormányzat tájékoztató jelleggel legalább harminc napra közzétesz.
A Vtv 11/A. § (5) bekezdése alapján az ajánlással érintett vadászterület földtulajdonosa az ajánlásra
a) a vadászterület határaival kapcsolatos módosító javaslatot, illetve
b) új vadászterület kialakítását célzó javaslatot [az a) és b) pont a továbbiakban együtt: módosító
javaslat] nyújthat be a vadászati hatósághoz a hatályos vadgazdálkodási üzemtervi ciklus utolsó
vadászati évének május 15. napjáig.







A földtulajdonos 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 benyújtani, azzal, hogy legalább háromszáz hektár, egybefüggő,
vadászterületnek minősülő területre vonatkozhat, amely terület legfeljebb egyharmada más,
nem a módosító javaslatot benyújtó földtulajdonos(ok) tulajdonában is lehet.
Az e § előírásainak megfelelő módosító javaslat befogadásáról a vadászati hatóság 10 napon
belül végzéssel dönt. A vadászati hatóság módosító javaslat befogadásáról szóló döntésével
szemben jogorvoslati kérelemmel a vadászterület határát megállapító döntéssel szemben
benyújtott fellebbezéssel lehet élni.
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.

79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (Vhr.) 7. § (1) bekezdése alapján a Vtv. 11/A. § (5) bekezdésében
meghatározott módosító javaslatot ahhoz a vadászati hatósághoz kell benyújtani, amelyik az ajánlást
tette.
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Ha a módosító javaslatot benyújtó tulajdonos nem személyesen tesz jognyilatkozatot,
képviseletéről a Polgári Törvénykönyv képviseleti jogra vonatkozó rendelkezéseinek
megfelelő és a Vhr. 15. számú mellékletben meghatározott adattartalommal kiállított írásbeli
meghatalmazás útján gondoskodhat.
A meghatalmazás a 9. § (3) bekezdésében meghatározott, a tulajdonjog igazolására
elfogadható dokumentumok valamelyikével együtt érvényes.
Állami 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 személy 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: meghatalmazott 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
szereplő – kódszámokkal megjelölt – vadászterületeket érinti;
b) a módosító javaslattal érintett földterület határleírását;
c) a módosító javaslattal érintett földterület legalább 1:25000 méretarányú topográfiai térképi
megjelenítését, feltüntetve az ajánlással érintett vadászterület 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 javaslattal érintett teljes földterülettel;
f) a módosító javaslatot benyújtó személy vagy a meghatalmazott kapcsolattartó nevét és elérhetőségét.
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 napja: 2016. március 31.
A hirdetmény levételének napja: 2016. május 02.

Az ajánlással szemben fellebbezésnek helye nincs.

Szekszárd, 2016. március 29.

dr. Horváth Kálmán
kormánymegbízott
sk.

Határleírás a 453850. számú területről ( Apparhant )

Mucsiból a Mucsi-Závod kövesúton délre haladva, a belterületi határtól mintegy 1200 méterre lévő
hídtól a kövesúton délkelet felé az út nyomvonala a Závod-Tevel kövesútig, ezen tovább keletre az
utóbbi kövesút Hidas patak hídjáig. Itt a patak nyomvonala a Bonyhádvarasdi kövesútig, az úton délre
a közigazgatási határ. Az Aparhanti halastavak K-i szélénél a halastavat K-i irányba kerülve, majd
tovább a 0658 hrsz-ú út. Az út folytatásaként a 0657 b hrsz-ú út az réten, majd az erdőn keresztül
Aparhant felé az Aparhant-Bonyhád közigazgatási határig. A közigazgatási határ mentén az erdőben
délre a 0668/1 hrsz-ú szántó ÉNy-i pontjáig. Majd ugyanezen szántó nyugati oldalán délre haladva
Csöcskepusztáig, majd a műutat keresztezve a patak a Palkó tanyáig. Onnan nyugat felé a földes
úton a rét végéig. Tovább a 032 hrsz. földút irányában A nagymányoki 032 hrsz földes út északi
irányába a 0141 hrsz földút nyomvonalán, majd a József majori üzemi utat elérve azon tovább
nyugatra a szárászi elágazóig. Tovább a 0115 hrsz úton északra az 532 magassági pont irányába
menő földes úton a megyehatár mentén. Az erdő nyugati oldalán délre keresztdűlő táblahatáron
nyugat felé a Lengyel-Szárász összekötő kövesútig, azon északra a Lengyel 016 hrsz gyep és a
Szárász 078/3 hrsz táblák határán nyugati irányba a 064/A-B erdő északkeleti határán a 073 hrsz úton
nyugatra fordulva az erdő mellett, északra a 042 hrsz út torkolatáig futó földes úton a megyehatár
mentén a Mekényes határával érintkező földes úton északra a Tézsla erdő mellett a Völgység Vin Rt
lengyeli szőlőterületének a nyugati határán a Kurd-Lengyel közötti kövesútig. A kövesúton délre
fordulva az út nyomvonala a Kastélypark bejáratáig (Lengyel-Kisvejke kövesút kereszteződéséig). A
Lengyel-Kisvejke kövesúton keletre a Célpuszta után a 0131 hrsz út nyomvonala Szálláspuszta
irányába. A szálláspusztai útról a Lengyel 0132 hrsz Magyar Állam tulajdonában a lengyeli szakiskola
kezelésében lévő szántó terület nyugati határán északra fordulva követve az előbbi szántó illetve a
Lengyel 0119/1 hrsz Gyulaj Rt. kezelésében lévő erdő határán haladva a szántó északi határáig.
Innen keletre fordulva a Závod-Lengyel község határig, ahol a Závod 0235/3 hrsz legelő illetve a
Lengyel 0119/1 hrsz erdő határvonalán északra követve a Legyel-Závod községhatárt egészen a
Mucsi-Lengyel-Závod hármas határpontig. E ponttól északra haladva a Mucsi 096/2 hrsz szántó keleti
határvonala mentén át a Mucsi 098 hrsz utat kersztezve (az állami erdő keleti határától mintegy 180
méterre keletre) a Mucsi 0120/3 hrsz árokig. Az árok mentén keletre haladva a Mucsi-Závod
kövesutig.
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