
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
a “Vadgazdálkodási jelentés’ címû nyomtatványhoz

A vadgazdálkodási jelentés elkészítésére minden vadgazdálkodást folytató vadászatra jogosultat jog-
szabály kötelezi. A vadgazdálkodási jelentéseiket vadászterületenként egy eredeti példányban
összesítés céljából a nyomtatványon megadott határidõig a területileg illetékes megyei vadászati és
halászati osztályhoz kell megküldeniük. 

A vadgazdálkodási jelentés adatai a vadászati évre, vagyis az 2017. március 1. és 2018. február 29.
közötti idõszakra vonatkoznak.

A jelentés minden táblázatában a Gépi összesen sorban a számítógépes feldolgozáshoz szükséges
technikai ellenõrzõ adatot kell képezni, amely az egyes oszlopokban található valamennyi számadat
(tehát az összesített sorok adatai is) függõleges összegzésébõl adódik.

Az adatlap elsõ lapján a vadgazdálkodási egységre vonatkozó adatokat kell megadni. A vadgazdál-
kodási egység telephelye az a település vagy helynév, amely az adott tizenegyjegyû vadászterület-
kóddal ellátott területen a vadgazdálkodási egység telephelyéül és/vagy beazonosítására szolgál. A
telephely nem tévesztendõ össze az illetõ vadgazdálkodási egység — mint pl. erdészeti részvény-
társaság — székhelyével vagy egy vadásztársaság valamely vezetõjének levelezési címével. Például
a vadgazdálkodási egység (adatszolgáltató) neve és telephelye és tizenegy számból álló egység-
kódja:

Adatszolgáltató neve Telephelye Kódja

Kerekerdõ Erdészeti Rt. Szarvaskút 02-501310-2-1-2

Kerekerdõ Erdészeti Rt. Õzberek 11-652100-1-2-2

Levelezési cím: Kerekerdõ Erdészeti Rt., 9876 Vasfavár, Akácos út 1-3.

Az elõbbiek miatt nem lehet pl. egy Békés vagy Zala megyei vadásztársaságnak Budapest a telep-
helye!

Az adatszolgáltató statisztikai számjelének 17 jegyû rovatát szintén ki kell tölteni. Továbbá, a vad-
gazdálkodási egység 11 jegyû kódját is a jelentés minden lapjának fejlécébe be kell írni!

A. TÁBLA kitöltése:

A táblázatot soronként értelemszerûen — a c1-c21 sorokban az érintett nagyvadfajokra vonatkozó
adatokat a kívánt bontás szerint részletezve — kell kitölteni.

A táblázat egyes oszlopaiba a következõ adatokat kell beírni:

d) oszlop: a szabad területen hazai vadászok által térítés ellenében (bérvadászat) elejtett vad da-
rabszáma.

e) oszlop: a szabad területen külföldi vadászok által térítés ellenében (bérvadászat) elejtett vad da-
rabszáma.

f) oszlop: a hivatásos szakszemélyzet vagy a vadásztársasági tagok által elejtett vad darabszáma
(saját vadászat).

g) oszlop: a d)–f) oszlop adatainak összege.

h) oszlop: a zárt területen hazai vadászok által térítés ellenében (bérvadászat) elejtett vad darab-
száma.

i) oszlop: a zárt területen külföldi vadászok által térítés ellenében (bérvadászat) elejtett vad darab-
száma.

j) oszlop: a zárt területen hivatásos szakszemélyzet vagy a vadásztársasági tagok által elejtett vad
darabszáma (saját vadászat).



k) oszlop: a h)–j) oszlop adatainak összege.

l) oszlop: a szabad területi és a zárt területi lelövések összesített értéke, vagyis a g) és a k) oszlop
adatának összege.

m) oszlop: az élve befogott vad darabszáma.

n) oszlop: az elhullott összes vad darabszáma.

o) oszlop: az elhullott vadból a vad-gépjármû ütközések miatt elhullott egyedek száma.

p) oszlop: a vadkereskedelem részére vagy más formában eladott vad darabszáma.

q) oszlop: a vadkereskedelem részére vagy más formában eladott vadmennyiség súlya (kg).

r) oszlop: a lõtt vadból vadászrészként kiadott vad darabszáma.

s) oszlop: a lõtt vadból vadászrészként kiadott vadmennyiség súlya (kg).

t) oszlop: az élve értékesített vad darabszáma.

B. TÁBLA kitöltése:

Az egyes rovatokba a felsorolt fajok összes terítékét kell beírni. Amennyiben lelövéseken kívül csap-
dázás, illetve egyéb apasztás is történt, a teríték rovatban ezek darabszámát is szerepeltetni kell (lelö-
vés és egyéb apasztások összege).

C. TÁBLA kitöltése:

A fácán, a fogoly és a vadkacsa tenyésztésére vonatkozó adatokat kell a táblázatban kért bontásban
megadni.

D. TÁBLA kitöltése:

A vadföldekre és a vadtakarmányozásra vonatkozó adatokat kell a táblázat szerinti bontásban
megadni.

E. TÁBLA kitöltése:

A táblázatban a vadgazdálkodási egység vadgazdálkodással és vadászattal kapcsolatos bevételeire
és kiadásaira vonatkozó adatokat kell közölni. A c8 rovatban a vadgazdálkodási tevékenységet segítõ
valamennyi állami támogatást kell bejegyezni (pl.: élõhelyfejlesztés, vadgazdálkodási beruházási pá-
lyázat, stb). A c99 Gépi összesen rovat a c1-c9 rovatok adatainak összege, az e99 Gépi összesen
rovat az e1-e5 és az e8-e9 rovatok értékeinek összegét kell, hogy tartalmazza.

F. TÁBLA kitöltése:

A táblázatban a vadgazdálkodási egység területén a tárgyévben, valamint az azt megelõzõen keletke-
zett mezõgazdasági károkra vonatkozó területadatokat, illetve pénzértékeket kell megadni. A tárgy-
évet megelõzõen keletkezett mezõgazdasági vadkár a korábban keletkezett, peresített, áthúzódó vad-
kár ügyekre vonatkozik, amelyekben még nincs döntés. A területnagyságot egész hektárban, a forint-
összeget a kerekítés szabályai szerint, 1000 forintban kell közölni.

Az F. tábla alatt kell közölni a vadásztársaságok taglétszámát és a vadgazdálkodási szakszemélyzet
(hivatásos vadászok, vadõrök stb.) létszámát.

A kitöltéssel kapcsolatos kérdésekrõl a területileg illetékes vadászati és halászati osztály
munkatársaitól kaphat további felvilágosítást.

Az adatlapok a http://ova.info.hu/nyomtatvanyok.html honlapról is letölthetõk!

http://www.vmi.szie.hu/adattar/hataridok_nyomtatvanyok.htm

