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HIRDETMÉNY 
 

 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztálya által, 

a NO/FMO/928-2/2016. iktatószámú határozatában nyilvántartásba vett 12-552010-202 

kódszámú vadászterület összes tulajdonosának a tulajdoni hányada arányában számított 

legalább egyötödének képviselőjeként – figyelemmel a 1996.évi LV. törvény 14.§ (1) bekezdésében 

foglaltakra – 2023. évi március hó 06. napján (hétfő) 10.00 órára a tulajdonosi közösség 

gyűlését hívom össze. 

  

A tulajdonosi közösség gyűlésének helye:   

 

Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület  

Kutatóház Konferenciaterem  

(3138. Ipolytarnóc) 

Ideje: 2023. március 06., 10:00 óra  

Napirendi pontok: 

1. Döntés a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítő 

személyéről, valamint a napirendi pontokról 

 

2. Beszámoló a 2022/2023. vadászati év vadgazdálkodási és pénzügyi adatairól 

 

3. Egyebek 

A képviselet szabályaira való figyelmeztetés: 

A tulajdonosi közösség gyűlésén a vadászterületen igazoltan földtulajdonnal rendelkezők, 

illetve ilyen személyek írásban foglalt meghatalmazással meghatalmazott képviselői vehetnek 

részt.  

Ha a határozathozatal alkalmával a föld tulajdonosa nem személyesen tesz jognyilatkozatot, 

képviseletéről a 79/2004. (V.4.) FVM rendelet (a továbbiakban Vhr.) 7. § (2) bekezdésében 

meghatározottak szerinti, a Polgári Törvénykönyv képviseleti jogra vonatkozó rendelkezéseinek 

megfelelő és a Vhr. 15. számú mellékletében meghatározott adattartalommal kiállított írásbeli 

meghatalmazás útján gondoskodhat.  

A vadászterületnek minősülő ingatlan tulajdonjoga igazolásaként a Vhr. 9. § (3) bekezdés 

alapján el kell fogadni: 

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 papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott 

földkönyvet vagy tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv kivonatot; 

d) az ingatlanügyi hatóság által papíralapon 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. 

A tulajdonosi közösség tagjának tulajdonában álló föld tulajdonjogának első alkalommal 

történő igazolását mindaddig el kell fogadni, amíg a változást a Vhr. 9.§ (3) bekezdés szerinti 

okirattal igazolva be nem jelentették. 
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Vadászterületnek minősülő ingatlan esetében csak egy személy tehet érvényesen 

jognyilatkozatot. Ha az ingatlannak több tulajdonosa van, a tulajdonostársak képviseletükről 

tulajdoni hányaduk arányában számított szótöbbséggel határoznak. 

A tulajdonosi vagy képviseleti jogosultság igazolását a kialakított vadászterületen belül, a 

vadászterület kiterjedésének megállapításánál figyelembe vehető földterülettel rendelkező 

bármely tulajdonos kérheti. 

A tulajdonosi közösség gyűlésén a megjelent földtulajdonosok a tulajdonukban álló 

földterület - ideértve a medret is - aránya szerint számított szavazattöbbséggel határoznak.  

 

Eger, elektronikus bélyegző szerint 

 

 

        Rónai Kálmánné  

              igazgató 

                                                            Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 
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