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A Borsod-Abafi-Zempl6n Megyei Korminyhivatal hivatalb6l ajinlist tesz kbzz6 hirdetm6nyi riton a 650100
k6dszimf vad6szterUlet hat6r6ra , a 2017 .03.01-t6l- 2037.02.28Jg tart6 i.izemtervi ciklusra az alabbiak szerint:
sa a kovetkez6:

A Borsod-N6gr6d megyehat1r 6s a Magyar-Sztovdk Sttamhatdr metsz1spontj1tol kiindutva az allamhat6r a
Hangony 53, 13 erd6tagok kdzOs hatardig, innen a Hangony 53, 13 erd6tagok k6z6s hatilruonala majd a
Kisragyv1s-Nagyragyv1s kozdtti gerinc vonala a Hangonyt Domahdzdval 6sszek6t6 k6z0tig, majA a
gerincvonalfolytatdsaban a Hangony-patakig. lnnen a Hangony-patak a Hangony 17 erd6tag rcgesziXiOn
pontidtig, maid a Hangony 178, C erd6rlszletek kdz1s hatarvonala a Hangony-Kissik1tor kdzs6ghatdrig.
lnnen a Hangony-Kissikdtor kdzs1ghatdr a Hangony 58A, B erdSr1sztetek k6z6s hat1ruonataig, majd-a
Hangony 58A, B'erd6reszletek kOzos hat1ruonala, a Hangony 58 erd6tag keteti hatdrvonata a 3l-es
hatdrdombig. A 31-es hatdrdombt6l a v1lgydn felfel1 Hangony 28, 29 erdStagok kdzds hatdrvonal1n a
Borsodszentgy1rgy-Hangony kdzs1ghatdrig. lnnen
Borsodszentgydrgy-Hangony k6zs6ghat6r a
Borsodszentgydrgy-Hangony-Kissikdtor kdzs1ghatdrok tatdtkozasi pontj1ig. lnnen a Borsodszentgy,rgyKissikdtor k6zs6gh atdr a a Borsodszentgy1rgy
-Kissikdtor-Domahdza kdzs1ghatdrok tal6lkozasi pontjdig. lnnen
Borsodszentgy6rgy-Domah6za
kdzs6ghatar az Arl6-Borsodszentgydrgy-Domahdza k1zs1ghatdrok tat1tkozasi pontjaig. lnnen az Art6Domahaza kdzs6ghatdr
Heves-Borsod megyehatdrig, majd
megyehatdr
Magyar-Sztov6k
dllamhatdrig.

a

a

a

Megjegyz6s:

A

tarlalmaz.

a

a

hatdrleirdssal korbehatdrolt terulet vaddszteruletnek nem min6srilcj foldr6szleteket is
A vad6szteriilet becsiilt m6rete: 4477 ha

Az ajinlissal 6rintett vad6sztertilet a k6vetkez6 tijegys6gen belflli, lej6r6 Uzemtervfi vad6sztertitetekkel
szomsz6dos:

.
.
.

650310
650210
700110

Az 1996. 6vi LV. tdrv6ny (Vtv.) 11lA. $ (a) alapjdn , a vadAszati hat6sdg az alAnlAst a hirdetcitdbl6j6n, 6s elektronikus
tdjekoztatAsra szolgdl6 honlapj6n legaldbb harminc napra hirdetm6ny formdjdban kozz6teszi. A vad6szati hat6s6g
kezdem6nyezi minden 6rintett telepul6s onkormdnyzatdnak hirdet6t5bldjdn, illetve elektronikus t6j6koztatrisra szolgdl6
honlapjdn a hirdetm6ny formdjdban val6 kozz6t6telt, amelvet az onkormdnvzat t6i6koztat6 ielleggel legalSbb harminc
napra kozz6lesz.
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AVtv 11lA' $ (5) bekezd6se alapjin az aj6nlSssal 6rintett vad6szteriilet foldtulajdonosa
azaj6nl6sra
a) a vadaszterulet hatdraival kapcsolatos m6dosit6 javaslatot, illetve
b) 0j vaddszterulet kialakitiis6t c6lz6 javaslatot
[az a) 6s b) pont a tovdbbiakban egyritt: m6dosito javaslat]

nyujthat be a vaddszati hat6s6ghoz a hat6lyos vadgazdSlkoddsi iizemtervi ciklus utolso
vad6szati 6v6nek mfjus

15. napjaig.

r
o

A foldtulajdonos a m6dosit6 javaslatot egyedi.il, vagy m6s

A m6dosit6.javaslatot a 8. $-ban

f6ldtulajdonossal egyiltt is beny6jthatja.

6sa 19. $ (2) bekezd6s6ben r"gh"tdrorottfeltetelek1gyellmbevetelevel
hogy legal6bb hAtomszilz hekt6r, eglOettiggo, vaddszteriiletnek min6siil6

lehet beny0itan.i, azzal,t
teriiletre vonatkozhat, amely terulet legfeljebb egyharmada m;i, neil'a m6dosit6 javaslatot
benyrijt6

o
o

foldtulajdonos(ok) tulajdon6ban is lehet.

Az e $ el6irdsainak megfelel6 m6dosit6 javaslat befogaddsA16l a vaddszati hat6s6g 10 napon belUl
v6gz6ssel dont. A vad6szati hat6s6g m6dosit6 javaslat befogadiis6r6l sz6l6
d6nt6s6vel szemben
jogorvoslati k6relemmel a vadSszterule[hatar6t meg6llapit6
dont6isel szemben beny0jtott fellebbez6ssel
lehet 6lni.

Ha a vad6szati hat6sdg ajiinlSsdban szerepl6 vad6sztertilet hatdrdra nem 6rkezik 6rv6nyes
m6dosit6
javaslat, a vad6szati hat6s6g a vaddsztertlet hat6rdnak megSllapit6sdra
vonatkoz6 szabalyok szerint
hivatalb6l megAllapitja a vad6szterrjlet hatdr6t.

(v' 4')
(5) bekezd6s6ben meghat6rozott
javasla
st tette.
o Ha a
' gnyilatkozatot, k6pviselet6rcjl a
Polgd
*oegrerel6 6s a Vhr. 15. szdmrj
mell6kletben meghat6rozott adattartalommal kidllitott irdsbeli meghatalmazal Utian gondoskodhat.
o A meghatalmaz6s a 9 S (3) bekezdes6ben meghatdrozott] a tulajdonjog igazol6sdra elfogadhat6

7912.004'

m6dosito

dokumentumok valamelyik6vel egytitt 6rv6nyes

'

Allami tulajdonri fdldteiulet eseGn u^de". ti joggal kapcsolatos elj6r6sokban meghatalmaz6snak
^ foglalt, vadlszati joggal <isszbfiigg6 k6pviseLtre vonatkoz6
min6sitl a vagyonkezel6si szerzcidesbe
meghatalmazds,- amely a meghatalmazott iltal bemutatott,'a-l6pviselettel 6rintett dllami
foldteruletek
I

istdjdval egytitt erv6nyes.

o A m6dos
6rintett ingatlan eset6ben, ha az ingatlannak tobb tulajdonosa van, 6rv6nyes
jognyilatk
y szem6ly tehet. A tulajdonost5rsak ke-pviseletukr6l tulajdoni hanyaduk ar6nydban
sz6mitott
hatdroznak.
(6) Ha a foldtulajdonos m6s foldtulajdonossal egyutt nyrijt be m6dosit6 javaslatot
a vaddszati hat6sdghoz,
' a m6dosit6 javaslatban
me.g kell nevezni a mOdoiitO javaslat kapcsolattart6jdt (a tov6bbiakban:
meghatalmazott kapcsolattart6).

A vaddszati hat6s6ghoz beny0jtott m6dosit6 javasl

a) a

m6dosit6 javaslatot beny(jt6

szem6l

magdnokiratba foglalt nyilatkozat6t arra von
k6dsz6mokkal megjelolt - vadiszteriileteket 6rinti;
b) a m6dosit6 javaslattar 6rintett f6ldteriilet hat6rleir6s6t:

ott

kapcsolattart6 teljes bizonylt6 erejU
ajinlisban szerepl6 _

t6 javaslat melyik

c/ a m6dosit6 javaslattal 6rintett foldtertilet legalabb 1:25000 m6retar6nyf topogrdfiai t6rk6pi megjetenit6s6t,
ferltuntetve az aj6nlSssal 6rintett vaddszteruleihatirvonalit;
d) a m6dos[t6 javaslattal 6rintett foldterirletnek az ingatlanugyi hat6s6g 6ltal papiralapon vagy elektronikus
rnnak teriileti kiterjed6s6t hekt6rban, valamint a
atalmazott kapcsolattart6 nyilatkozat6t arrol, hogy a
t6v6 f6tdteriilet mityen sz6zal6kos ardnyban

iil

a

atatmazott kapcsolattart6 nev6t 6s el6rhetds6g6t.
atdrleirSsa koz<itti elt6r6s eseten a szoveges hltiirteires

Ha a vaddszati hatosdg.aj6nl6.sri!an szerepl6 vad6sztertrlet hatdrdra nem 6rkezik 6rv6nyes
m6dosit6 javastat, a
vad5szati hat6s6g a vaddszterulet hatdr5nak megSllapitdsSra vonatkoz6 szabSlyok
szerint hivatalb6l megiillapitja a
vad6szteru let hatdr6t.

3525 Miskolc, Vdrosh6z t6r 1, Tetefon: (36-46) bt2 901 Fax: (36_46) Si2 903

6v
napja: 2016. 6v

A hirdetn!6ny kifiiggeszt6s6nek napja: 2016.
A hirdQtm6ny tev6tet6nek

h6 ..... nap
ho ..... nap

Az aj6nlissal szemben fellebbei6snek helye nincs.
ldtulajdonosait, hogy

F6ldmfivel6siigyi

az aj6nl6ssal kapcsolatos iratokba a
Erddgazdirtkod6si F6oszt6tyn6l

6s

(Hetf6n 8:00-12:00 6r6ig 6s 13:00-16:00 6r6ig, Szerdiln 8:00_

Miskolc, 2016. mSrciur

..3O

Demeter Ervin
korm6nymegbfzott

3525 Miskolc, Vdroshaz t6r

1

Telefon: (36-46) 512 901 Fax: (36-46) Ot 2 903
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