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Tarjar; J6kai u' 13.), mint a 11-252860-512 k6dsz6mri vad6szterrilet Fttldtulaidonosl
,]9qtjzlyegfnet kdzds k6pvisel6je, a fenti vad6szteriilet fdldtulajdonosait ds k6pvis;loir az
1996. 6vi

LV. tv. alapjrin dsszehivja.

A hatir ozath ozatal tflr gy at
1, A kdzds k6pvisel6 besz6mol6ja

2.
A

gazd6lkod6srir6l
Egyebek

a

F0ldtulajdonosi Jogkdzdss6g 2016, dvi

hatdrozathozatal id6pontja, helye: 2017. dprilis 25. (kedd) 09:00 6ra,2834 Ta'f.os,

Kemencds Fogad6

R6szv6tel, 6s a k6pviselet szabdlyaira val6 figyelmeztet6s:

A tulajdonos szendlyes rnogjelendsdre ds kdpviseletdre eVtv, a,7gEO04. (V.4.) FVM rendelot (tovebbiakbant Vhr)
eldirdsai, valamint

a

Polgdri TdwenykOn,ry rendolkezesei az irdnyaddk.
cltldseni szavazati joggal csak a vaddszleruleten igazolran ldldtulajdonnal rendelkezok, r ewe ityen szemelyek rrasba
l-T-1,!*11]9!I.i
t0gtalt meghatalmazdssal meghatalmazott kdpvisel6i vehernek rdszt.
A fdld tulaidonosa' ha nom szemdlyosen ilvan jognyilatkozatot tenni, akkor kdpviseletdrdl a Polg6ri Tdrv6nykdn,"v kepvisoletr
Jogra
v0natkoz6 rendolkezeseinek megfeleld, ds a hivatkozott vhr 15. szr.rnt nelldkletiben meghat6rozoi,
totetezo iroattinatoimai iiarrrtott
lr6sbeli meghatalmazes igAn gondoskodhat.
A meghatalmazds atulajdonjog igazolasera elfogadhat6 dokumentumok valamelyikdvel eg,,utt drvenyes,
Vhr 99. (3) szerint:
A vadaszter0letnek tninositld ingaflan tulqjdonjoga igazoldsakdnt el kell fogadnir
4, az ingatlafl tulajdoni lapjenak hiteles mdsolat4t;
,, az ingatlan tulajdonjogdnak foldhivatali bejes/z€serdl sz6l6 hatdrozat eredetiyagy k6zjegyzd Altal hiteles{tett mdsolati pdlddny6t;
ing?tlanucyi hat6sdg 6ltal paplralapon vagy eloktronikus adathordozdn kiadotr foldkonwet vagy tulajdonosi
adatirkal kiegeszttett

^.,li:z kivonatot:
ldldkdnW

natdsAg 6ltat paplralapon vagy elektronikus adathordoz6n kiadott, e tulajdonosok nevet, tulajdoni hdnyaoar,
a
-,11:t_,1:q::l11qri
i0ldreszlelek helyrajzi szemail, valamint azok terUlgtdr heh6rban tanalmazO Osszesll6ll
€l az ingatlan-nyilvantartasi adatbdzishoz adatatviteli vonalon val6 osatlakozdssal szdmlt6gdpes hdl6zaton t0rtdn6 adatlekdrdssel tdrteno
helyszini adatbgmutatast, vagy a tulajdoni laprdl elektronikus form6ban szolgiltatott nem hitel;s m6solat helyszlni
bemutatAsat.
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Tarsult vaddszati jog esetdn
torvcny vagy kormdnyrondelet eltdrd rendelkez6s€ hidnyaban
a luagyar
f,,Y" ,lltulaJdonJoga
I l:) bek,szerint:
Allamot
alapjan megilletd vaddszati jog hasznoslt{s6val kaposolatos jognyilatkozatokat az 6llam nev6bon iulajdonosi ogorar
.l
gyakorld szerv - a ministerel, valamint vddett term€szeti ter0letek gseteben a
termdsieivgoetemert felelds minisztenel egyeidrtesbei - teszi
meg. A.tulajdonosi jogokat gyakorl6 szerv o jog gyakorlAsat az 6llami tulajdonban levd termdfold,
illetve erdo esetdbe;
{llani va8yon

-

-

az
kozeldjere dtruhdzhat ja.
(4) bek szerinii A honv€delemert felclds miniszter kezeldseben, illetve haszn6latdban
levd torulet€k€t erintden a (3) bekezddsben loglaltak
vegrohajtesakor a honvddelemdrt felelds miniszter egyeErtdso is sziiksdges.

Vhr 7 $ (4)-bek szerint 8z Allami tulsjdonf fdldtodlet esetdn a vaddszatijoggal kaposolatos eljarAsokban meghatalmazdsnak min6sitl
a
*gri616:b.". fgqlul!, vajls.zgri jgsel dsszefllss6 kdpvisereG-vonattozo megrritarmazus, am;ly a megharalmazotr drral

I:,ry:l!..:"ld:i,
oenutatott, a kepvisetenel

erinteh 6llami fdldtertlerek listdjdval egl'llt ew6nyes.
hogv a,vhr'.ll $. ( 1 )-bek._ szerintr vaddsztertlletnek min6sul6 ingatlan esetdbon osak egy szemdly rehet 4rvenyesen
llgf.lllet
JogllyllalKozatol. Ha az Ingatlannak tdbb tulajdonosa van, a tulajdonostarsak kdpviseletukrdl tulqidoni hdnyaduk srdnyaban szatnitott

l^t]lll]il:

sz6tdbbseggel hatdroznak.

szamonkent.osak egy szemdly tehet drv6nyes
iognyilatkozatot. (abban az esetben, ha az drintettnek 50 %-os tulajdoni
tnoghalad6 tulajdoni hfnyaddal rendelkez6 fbldtulajdonosok I{6k at6 a meghat8tmazdst,
kell tekinreni).
Abban az esetben' ha az ingatlannak tobb tulajdon;sa \an;. az S}yo-ot meghalad6 tulajdoni hdnyaddal rgndelkezd
tulajdonos vagy
meghatalmazott az ingatlan teljes tertlletet drintden tehet jognyilatkozator. Ha a titajdoni
hanyad 50% alatt van, vagy a moghat"almazds nom
eriel az eri ed in8allan tulajdoni hdnyad6nak 50%-6t, aki<oi az ingatranr erint6en n;m tehetjognyirarkozatol tenni.
S.t,t q:5 lt:tl"!t a tulaldonosi vagy kdpviselcti jogosultsag igazoldsAt a kialaklron vaddszteruleten belul, a vaddszrer0tel
krlerJeoesenek meg6llapitasdnAl figyelembe vehetd foldterulgttel rendelkezd b6rmely
tulajdonos k6theti.
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tulaJdona,. vagy
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