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Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október 20-i ülésére 

a földtulajdonosok vadászati joggal rendelkező közösségének gyűlésén való képviseletről 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 
(Vtv.) 11/A. §-ában foglaltak alapján a megyei kormányhivatalok hivatalból ajánlást tettek 
közzé a 2017. március 1-től 2037. február 28-ig tartó üzemtervi ciklusra. 
 
Az ajánlások az önkormányzat honlapján közzétételre kerültek. A közzététel ideje alatt az 
érintett földtulajdonosok módosító javaslatot tehettek az ajánlásban szereplő területre 
vonatkozóan.  
Az ajánlott vadászterületeket az előterjesztés mellékletét képező térkép tartalmazza. 2016. 
május végén lejárt a módosítási javaslattételi határidő, melyet követően a Somogy megyei 
Kormányhivatal a vadászterületeket lehatárolta. 
 
A Vtv. az alábbiak szerint rendelkezik: 
„ A vadászatra jogosult  
6. § (1) Önálló vadászati jog esetén vadászatra jogosultnak a vadászterület tulajdonosát kell 
tekinteni.  
(2) 10 A vadászterület határát megállapító határozat alapján az érintett földtulajdonosok 
vadászati joggal rendelkező közösséget (a továbbiakban: tulajdonosi közösség) alkotnak. A 
tulajdonosi közösséget, valamint a tulajdonosi közösség képviselőjét a vadászati hatóság 
nyilvántartásba veszi, illetve az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglaltak esetén 
a nyilvántartásból törli.  
(3) A vadászati jog haszonbérbeadása esetén vadászatra jogosultnak a haszonbérlőt kell 
tekinteni.  
(4) 11 A vadászatra jogosultat a vadászati hatóság nyilvántartásba veszi, illetve az e törvény 
végrehajtására kiadott rendeletben foglaltak esetén a nyilvántartásból törli  
7. § (1) 12 A vadászati jog gyakorlásával, hasznosításával kapcsolatos kötelezettségek és jogok 
e törvényben foglaltak szerinti teljesítéséért a vadászatra jogosult felel.  
(2) 13 A vadászatra jogosult az őt megillető vadászati jogot az e törvényben foglaltak alapján 
köteles gyakorolni vagy hasznosítani.” 
 
„11/C. §  (1) A vadászati hatóság a vadászterület megállapítására vonatkozó határozatát a 
11/A. § (4) bekezdése szerinti módon közzéteszi, amely alapján a megállapított vadászterület 
tulajdonosi közösségének gyűlése a határozat jogerőre emelkedését követően összehívható. 
(2) A vadászati hatóság vadászterület határának megállapítására irányuló eljárásában hozott 
döntése ellen nem nyújthat be fellebbezést az az ügyfél, aki nem tett módosító javaslatot, 
illetve a 11/B. § szerinti egyeztetés során az eljárásban neki felróható okból nem vett részt.  
12. § 30 (1) Társult vadászati jog esetén a tulajdonosi közösség gyűlésén a megjelent 
földtulajdonosok  
a) a képviselet formájáról, a képviselő személyéről,  



b) a vadászterület határának 20. § (1) bekezdése szerinti megváltoztatására irányuló, e 
törvényben 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.  
(2) A földtulajdonosok a vadászterület összes területe - ideértve a medret is - összes 
tulajdonosának a tulajdoni hányada arányában viselik a vadászati jog gyakorlásával vagy 
hasznosításával kapcsolatos terheket, valamint részesednek annak hasznaiból.  
(3) A tulajdonosi közösség a vadászati jog gyakorlásával, hasznosításával kapcsolatos ügyek 
intézése során jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, továbbá önállóan perelhet és 
perelhető. A tulajdonosi közösség (1) bekezdés szerint megválasztott, és a vadászati 
hatóságnál nyilvántartásba vett - hatósági igazolással rendelkező - képviselője külön 
meghatalmazás nélkül a tulajdonosi közösség ügyeiben eljárva a tulajdonosi közösség 
nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, képviseli a tulajdonosi közösséget a 
vadászati jog gyakorlásával, hasznosításával összefüggő hatósági, illetve bírósági eljárásban 
és más szervek előtt, valamint harmadik személyekkel szemben.  
(4) A tulajdonosi közösség képviselője természetes és jogi személy lehet.” 
 
A vadászterületek lehatárolását követően a tulajdonosi közösség gyűlésének összehívásai 
megkezdődnek az ősz folyamán. 
 
Jelen előterjesztés célja felhatalmazás adása a tulajdonosi gyűlésen való képviseletre. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
Határozati javaslat: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
megtárgyalta a földtulajdonosok vadászati joggal rendelkező közösségének gyűlésén való 
képviseletről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Molnár Balázs 
polgármestert, hogy a községi önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok (földterületek) 
tekintetében a községi önkormányzatot a tulajdonosi közösségek gyűlésén képviselje. 
 
A polgármester akadályoztatása, vagy tartós távolléte esetén Németh Lajos alpolgármester 
vesz részt a tulajdonosi közösségek gyűlésén. 
 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: azonnal 
  
Kéthely, 2016. október 11. 
 

Molnár Balázs 
         polgármester 


