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Szám: 105-150 /2016. 

 

 

     

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

 

2016. július 15. napján tartandó rendkívüli ülésére  

 

 

 

Előterjesztés tárgya: Önkormányzati tulajdonú vadászterületnek minősülő 

ingatlanok vonatkozásában a földtulajdonosi közösség gyűlésén történő 

képviselet a vadászati jog haszonbérbeadásával összefüggésben 

 

Előterjesztő: Fertig József polgármester 

 

Készítette: Kötél Krisztina jegyző 

 
 

 

Az előterjesztés összhangban van a vonatkozó jogszabályokkal:  

 

Kötél Krisztina jegyző:  

 

 

 

 

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:  

 

Henn Ferencné gazdasági vezető:  

 

 

 

Egyeztetve, megtárgyalva: - 

 

Döntési változatok száma: 1   

 

Mellékletek: Meghatalmazás tervezet    

 

 

Az előterjesztés elfogadásához minősített többség szükséges / nem szükséges.  
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Tisztelet Képviselő-testület! 

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 

(a továbbiakban: Vtv.) 3. § (1) bekezdése szerint a vadászati jog - mint vagyonértékű jog - a 

földtulajdonjog elválaszthatatlan részeként - a földtulajdon tekintetében fennálló 

haszonélvezeti jog esetén is - a vadászterületnek minősülő terület tulajdonosát illeti meg. 

A Vtv. 6. § (2) bekezdése alapján a vadászterület határát megállapító határozat alapján az 

érintett földtulajdonosok vadászati joggal rendelkező közösséget (a továbbiakban: tulajdonosi 

közösség) alkotnak.  

 

A vadászati jog gyakorlásával, hasznosításával kapcsolatos kötelezettségek és jogok a Vtv.-

ben foglaltak szerinti teljesítéséért a vadászatra jogosult felel. A vadászatra jogosult az őt 

megillető vadászati jogot a Vtv.-ben foglaltak alapján köteles gyakorolni vagy hasznosítani. 

 

Nem minősül vadászterületnek, és a vadászterület kiterjedésének megállapításánál figyelmen 

kívül kell hagyni az azon található 

a) település közigazgatási belterületét, valamint 

b) lakóingatlanul szolgáló bekerített külterületi ingatlan, 

c) tanya, valamint major, 

d) temető, 

e) nem mező-, erdő- vagy vadgazdálkodási célból bekerített hely, 

f) repülőtér, 

g) közút, valamint a közút és annak fel- és lehajtója által határolt, továbbá 

h) vasút 

területét. 

 

A Vtv. 11/A. § -a értelmében a vadgazdálkodási üzemtervi időszak lejártakor a vadászterület 

határát újból meg kell állapítani. 

 

A Vtv. 12. § (1) bekezdése alapján társult vadászati jog esetén a tulajdonosi közösség 

gyűlésén a megjelent földtulajdonosok 

a) a képviselet formájáról, a képviselő személyéről, 

b) a vadászterület határának Vtv. 20. § (1) bekezdése szerinti megváltoztatására irányuló, a     

Vtv.-ben foglaltaknak megfelelő tartalmú kérelem előterjesztéséről, illetve 

c) a vadászati jog gyakorlásának, hasznosításának módjáról, feltételeiről 

a tulajdonukban álló földterület - ideértve a medret is - aránya szerint számított 

szavazattöbbséggel határoznak. 

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 

végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 12. § (1) bekezdése 

alapján a Vtv. 12. §-ában foglaltak szerinti szavazati arány megállapításához a vadászterület 

tulajdonosi közössége jegyzőkönyvbe foglalja, hogy 

-  tulajdonosként, továbbá a tulajdonos képviselőjeként ki mekkora területtel vesz részt a 

tulajdonosi gyűlésen, 

- a kialakított vadászterület egészéhez viszonyítottan a tulajdonosi gyűlésen megjelent 

tulajdonosok vagy meghatalmazott képviselőik milyen arányt képviselnek, valamint 

- a képviseleti jogosultságot megalapozó meghatalmazás érvényes-e. 
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Ha ugyanazon földterületre több meghatalmazás került kiállításra, és azok érvényességét az 

előírt jegyzőkönyv felvétele során nem lehet egyértelműen meghatározni, az adott 

földterületre vonatkozó összes meghatalmazást érvénytelennek kell tekinteni. 

 

 

A vadászati jog haszonbérletére a Polgári Törvénykönyvnek a mezőgazdasági haszonbérletre 

vonatkozó szabályait a Vtv.-ben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

 

A mezőgazdasági földterület haszonbérbe adása csak a felek a Vtv.-ben írtaknak megfelelő 

tartalmú megállapodása esetében jelenti egyben a vadászati jog haszonbérbe adását is. 

 

A haszonbérlő a haszonbérleti díj 90%-ának megfelelő előleget köteles fizetni a vadászati év 

kezdetét megelőző év december 1-ig. A haszonbérlő a haszonbérleti díjat a vadászati évet 

követő április hónap utolsó napjáig fizeti meg. 

 

A vadászati jog haszonbérlője lehet: 

 

a) vadászjeggyel rendelkező tagokból álló egyesület (a továbbiakban: vadásztársaság); 

b) a vadásztársaságok érdekképviseleti szerve; 

c) a mezőgazdasági, illetve erdőgazdálkodás ágazatba sorolt, Magyarországon bejegyzett 

gazdasági társaság, szövetkezet, továbbá az erdőbirtokossági társulat, feltéve, ha a 

vadászterület legalább 25%-át mezőgazdasági, erdőgazdálkodási vagy természetvédelemmel 

összefüggő gazdasági tevékenység céljából használja. 

 

A haszonbérleti díj mértékét az adott vadászterület vadállományának összetételére, a terület 

hasznosítási módjára tekintettel kell megállapítani. 

 

A vadászati jog haszonbérletére kötött szerződést határozott időre, a vadászterületre 

vonatkozó vadgazdálkodási üzemterv időtartamára kell megkötni. 

 

A vadászati jog haszonbérletére kötött szerződést a vadászati hatóság hagyja jóvá. 

Egyidejűleg határoz a vadgazdálkodási üzemterv jóváhagyásáról, valamint a haszonbérlő 

vadászatra jogosultként történő nyilvántartásba vételéről is. 

 

Az Öreg Tölgy Vadásztársaság azzal a kéréssel fordul a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy 

az önkormányzat tulajdonát képező vadászterület vonatkozásában a földtulajdonosi 

közösség gyűlésén képviseltesse magát és amennyiben szükséges szavazatával támogassa a 

vadászati jog Öreg Tölgy Vadásztársaság részére történő haszonbérbe adását, annak 

érdekében, hogy az eddigieknek megfelelően változás nélkül a vadásztársaság használhassa 

a vadászterületet.   

A 302260-513 számmal kijelölt vadászterület részét képezi 69,2186 ha önkormányzati 

tulajdonú vadászati terület.  

A jelenlegi vadgazdálkodási üzemtervi időszak 2017. február 28. napjával megszűnik. Az új 

vadgazdálkodási üzemtervi ciklus 2017 március 1. -től  2037. február 28.-ig terjedő időszakra 

szól.  

 

A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik. 
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Javaslom a Vtv. vonatkozó előírásainak megfelelő vadászterületnek minősülő 

önkormányzati tulajdonú ingatlanok vonatkozásában a  földtulajdonosi közösség gyűlésén  

földtulajdonosi képviselettel a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

megbízását, hogy vadászati joggal, vadgazdálkodással kapcsolatos eljárásokban az 

önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje, a szükséges jognyilatkozatokat megtegye, 

jogokat szerezzen és kötelezettségeket vállaljon, illetőleg szükség esetén szavazatával 

támogassa a vadászati jog  Öreg Tölgy Vadásztársaság részére történő haszonbérbe adását. 

 

 

 

Határozati javaslat:  

 

     /2016. (VII. 15.) számú határozat:  

 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 

önkormányzat tulajdonában lévő a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 

vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény előírásai szerint vadászterületnek minősülő 

ingatlanok vonatkozásában a földtulajdonosi közösség gyűlésén a Nemesvámosi Közös 

Önkormányzati Hivatal jegyzője ellássa a földtulajdonosi képviseletet. A vadászati joggal, 

vadgazdálkodással kapcsolatos eljárásokban az önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje, a 

szükséges jognyilatkozatokat megtegye, jogokat szerezzen és kötelezettségeket vállaljon, 

illetőleg szükség esetén szavazatával támogassa a vadászati jog Öreg Tölgy Vadásztársaság 

részére történő haszonbérbe adását. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztésnek megfelelő tartalmú 

meghatalmazás aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Határidő: 2014. július 18. a meghatalmazás aláírására vonatkozóan 

Felelős: Fertig József polgármester  

                        
 

 

 

Veszprémfajsz, 2016. július 11.  

 

 

                                                                                            

                                                                                            Fertig József 

                                                                                            polgármester 
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Megha t a lmaz ás  
( t e r v e z e t )  

 
Alulírott 
Veszprémfajsz  Község 
Önkormányzatának Képviselő- testülete   
 
címe: 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 57.  
adószáma: 15431260-1-19   

képviseli: Fertig József polgármester 

mint a 

 

Terület fekvése, község Külterület 
(k) 
vagy 
belterület 
(b) 

Helyrajzi 
szám 

Művelési 
ág 

Összterület 
nagysága 
ha-ban 

Tulajdoni 
hányad 

Tulajdoni 
hányadra 
eső 
terület ha-
ban 

Rendelkezési 
jogcím 
(tulajdonjog / 
vagyonkezelői 
jog) 

1. VESZPRÉMFAJSZ külterület 02 
legelő, 
járási 

mintatér 
14,5268 402/3291 1,7745 résztulajdonos 

2. VESZPRÉMFAJSZ külterület 05/12 legelő 9,0909 1/1 9,0909 tulajdonos 

3. VESZPRÉMFAJSZ külterület 07/2 legelő 2,0095 1/1 2,0095 tulajdonos 

4. VESZPRÉMFAJSZ külterület 019 legelő 0,0590 1/1 0,0590 tulajdonos 

5. VESZPRÉMFAJSZ külterület 031/5 rét 0,0444 1/1 0,0444 tulajdonos 

6. VESZPRÉMFAJSZ külterület 031/34 rét 0,5502 1/1 0,5502 tulajdonos 

7. VESZPRÉMFAJSZ külterület 032/4 

rét járási 
mintatér, 
legelő, 
szántó 

1,1880 1/1 1,1880 tulajdonos 

8. VESZPRÉMFAJSZ külterület 044 legelő 1,7842 1/1 1,7842 tulajdonos 

9. VESZPRÉMFAJSZ 
külterület 

047/11 
erdő, 
legelő 

22,0556 1/1 22,0556 
tulajdonos 

10.VESZPRÉMFAJSZ külterület 049/2 erdő 12,8726 1/1 12,8726 tulajdonos 

11. VESZPRÉMFAJSZ 
külterület 

049/16 
legelő, 
erdő 

17,1414 1/1 17,1414 
tulajdonos 

12. VESZPRÉMFAJSZ külterület 050/22 szántó 0,4516 1/1 0,4516 tulajdonos 

13.  VESZPRÉMFAJSZ külterület 054/29 legelő 0,1967 1/1 0,1967 tulajdonos 

 

Mindösszesen:                69,2186 ha 

 
földingatlanok tulajdonosa, rendelkezési jogot gyakorló (a továbbiakban: meghatalmazó) a vad 
védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV.  törvény,  illetőleg a 
végrehajtására kiadott végrehajtási rendelet és a Polgári Törvénykönyv továbbá a Nemesvámos 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2016. (VII. 15.) számú határozata alapján 
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M E G H A T A L M A Z Z A  

 
Kötél Krisztina jegyzőt 
 
szül. hely, idő: Veszprém, 1977. december 2.. 
 

anyja neve: Gyarmati Zsuzsanna 

 
 

SZIG: 458379RA 
 
 
lakcím: 8230 Balatonfüred, Pacsirta utca 12/1.  

(a továbbiakban: meghatalmazott), hogy a fent megjelölt földterületek vonatkozásában vadászati joggal, 
vadgazdálkodással kapcsolatos eljárásokban meghatalmazót teljes jogkörrel képviselje, a szükséges 
jognyilatkozatokat megtegye, jogokat szerezzen és  kötelezettségeket vállaljon.  

Jelen meghatalmazás kiadásával egyidejűleg minden korábbi, e tárgyban kiadott meghatalmazás 
visszavonásra kerül.  

Jelen meghatalmazás visszavonásig érvényes.  

 
Kelt.: Veszprémfajsz, 2016. július 15.  

……………………………………………………… 
       meghatalmazó földtulajdonos aláírása 

 
Meghatalmazott a meghatalmazást elfogatja: 

 

……………………………………………………… 
meghatalmazott aláírása 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

1.Név: 
……………………………………………………………….
.... 
    Lakcím: 
……………………………………………………………… 
   

  Aláírás: 

……………………………………………………………… 

2.Név: 
……………………………………………………………….
.... 
    Lakcím: 
……………………………………………………………… 

 

  Aláírás: 

……………………………………………………………… 

 
 

 


