
 

Hirdetmény 

 

A HE/FMO/1720-6/2016. számú jogerős határozattal nyilvántartásba vett és a jelen hirdetmény 

mellékleteként csatolt térképi megjelölésű 10-700750-203 kódszámú vadászterület határaival 

érintett - 10-700750 számú tulajdonosi közösség képviselője  
  

TULAJDONOSI GYŰLÉST 
hív össze. 

A vadászterület által érintett települések: Eger, Felsőtárkány, Noszvaj, Ostoros. 

A tulajdonosi gyűlés helye: 3324 Felsőtárkány, Fő út 350. (Faluház) 

A tulajdonosi gyűlés ideje: 2023. március 31. 15.00 óra 

 

Regisztráció: 

A földtulajdon regisztrálására a gyűlést megelőzően 14:30 – 15:00 óra közötti időpontban  

a gyűlés helyszínén kerül sor.  

Felhívom figyelmüket, hogy a 15:00 óra időpontot követően regisztrálásra nincs lehetőség! 

  

Napirendi pontok:  

1. 2022. évi pénzügyi beszámoló 

2. A haszonbérleti díj megállapítása, elfogadása a 2022-2023. évre 

3. Döntés a 2017. évi haszonbérleti díj maradvány felhasználásáról 

4. A 2023. évi pénzügyi terv megtárgyalása, elfogadása 

A tulajdonosi gyűlésen, a vadászterületen igazoltan földtulajdonnal rendelkezők, illetve ilyen 

személyek írásba foglalt meghatalmazott képviselői vehetnek részt. Amennyiben a 

földtulajdonos nem személyesen tesz jognyilatkozatot, úgy képviselőjének adott 

meghatalmazás tartalmának meg kell felelnie a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (a továbbiakban: 

Vhr.) 15. számú mellékletében meghatározott kötelező adattartalomnak, valamint a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:11-6:17. §-aiban foglaltaknak is. 

 

Állami tulajdonú földterület esetén, a vadászati joggal kapcsolatos eljárásokban 

meghatalmazásnak minősül a vagyonkezelési szerződésben foglalt, vadászati joggal 

összefüggő képviseletre vonatkozó meghatalmazás, amely a meghatalmazott által bemutatott, 

a képviselettel érintett állami földterületek listájával együtt érvényes. 

 

A meghatalmazás csak a tulajdonjog igazolására vonatkozó dokumentumokkal együtt 

érvényes. 

 

A vadászterületnek minősülő ingatlan tulajdonjoga igazolásaként – ez vonatkozik a 

személyesen megjelenő földtulajdonosokra és a meghatalmazást aláíró, és magukat 

meghatalmazottal képviseltető földtulajdonosokra is – el kell fogadni (a Vhr. 9. § (3) bekezdése 

szerint): 



a) az ingatlan tulajdoni lapjának hiteles másolatát; 

b) az ingatlan tulajdonjogának földhivatali bejegyzéséről szóló határozat eredeti vagy 

közjegyző által hitelesített másolati példányát; 

c) az ingatlanügyi hatóság által papír alapon vagy elektronikus adathordozón kiadott 

földkönyvet, vagy tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv kivonatot; 

d) az ingatlanügyi hatóság által papír alapon vagy elektronikus adathordozón kiadott, a 

tulajdonosok nevét, tulajdoni hányadát, a földrészletek helyrajzi számait, valamint azok 

területét hektárban tartalmazó összesítőt; 

e) az ingatlan- nyilvántartási adatbázishoz adatátviteli vonalon való csatlakozással 

számítógépes hálózaton történő adatlekéréssel történő helyszíni adatbemutatást, vagy a 

tulajdoni lapról elektronikus formában szolgáltatott nem hiteles másolat helyszíni 

bemutatását. 

 

Nem tekinthető érvényesnek a meghatalmazás, ha nem felel meg a fenti előírásoknak. Ha 

ugyanazon földterületre több meghatalmazás került kiállításra és azok érvényességét a 

regisztráció során nem lehetett egyértelműen meghatározni, az adott földterületre összes 

meghatalmazást érvénytelennek kell tekinteni.  

 

Felhívom a tisztelt érintettek figyelmét, hogy a Vhr. megállapítja, miszerint  

a vadászterületnek minősülő ingatlan esetében ingatlanonként (helyrajzi számonként) csak egy 

személy tehet érvényes jognyilatkozatot (Vhr. 11. § (1)). Ha az ingatlannak több tulajdonosa 

van, a tulajdonostársak képviseletükről tulajdoni hányaduk arányában számított szótöbbséggel 

határoznak. 

 

 

A napirendi ponthoz tartozó kérdésben történő határozathozatal rendje: 

 

 a tulajdonosi gyűlésen megjelent földtulajdonosok és tulajdonosi képviselők az általuk 

képviselt földterület – ideértve a medret is - aránya szerint számított szavazattöbbséggel 

határoznak a napirendi pontban. 

 

A jelen Hirdetmény a Vtv. 14.§ (1) bekezdése alapján tartalmazza a vadászterület térképi 

megjelölését is. 

 

Felsőtárkány, 2023. 02. 25. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette  igénybe  annak  megállapítására,  hogy  a  csatolt  eredeti  elektronikus  dokumentum
SZEPESINÉ MÁTYUS ESZTER ILDIKÓ ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2023.02.25. 21.03.39


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: MÁTYUS ESZTER ILDIKÓ
Születési hely: EGER
Születési dátum: 1965.11.08.
Anyja neve: SZÉKELY MÁRTA JULIANNA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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