
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
a “Vadállomány becslési jelentés” című nyomtatványhoz

A vadállománybecslési jelentést és a vadgazdálkodási tervet egy eredeti példány-
ban összesítés céljából a területileg illetékes megyei vadászati hatósághoz kell 
megküldeniük. A vadállománybecslési jelentés adatai a 2021. februárjában végzett  
állományfelmérések  eredményeit  kell  mutassák  és  erre  az  időszakra 
vonatkoznak.
A jelentés táblázataiban a  Gépi összesen sorban a számítógépes feldolgozáshoz 
szükséges technikai ellenőrző adatot kell képezni, amely az egyes oszlopokban ta-
lálható  valamennyi  számadat  (tehát  az  összesített  sorok  adatai  is)  függőleges 
összegzéséből adódik.
Az adatlap első lapján a vadgazdálkodási egységre vonatkozó adatokat kell megad-
ni.  A vadgazdálkodási  egység  telephelye az a település vagy helynév, amely az 
adott tizenegy-jegyű vadászterület-kóddal ellátott területen a vadgazdálkodási egy-
ség  telephelyéül  és/vagy  beazonosítására  szolgál.  A telephely  nem  tévesztendő
össze az illető  vadgazdálkodási egység — mint pl. erdészeti részvénytársaság — 
székhelyével vagy egy vadásztársaság valamely vezetőjének  levelezési címével. 
Például a vadgazdálkodási egység (adatszolgáltató) neve és telephelye és tizenegy-
jegyű egységkódja:

Adatszolgáltató neve Telephelye Kódja

Kerekerdő Erdészeti Rt. Szarvaskút 02-501310-212

Kerekerdő Erdészeti Rt. Őzberek 11-652100-122

Levelezési cím: Kerekerdő Erdészeti Rt., 9876 Vasfavár, Fácánsor 1-3.

Az előbbiek miatt  nem lehet pl. egy Békés vagy Zala megyei vadásztársaságnak
Budapest a telephelye!
Az adatszolgáltató statisztikai számjelének 17 jegyű rovatát szintén ki kell tölteni. To-
vábbá, a vadgazdálkodási egység 11 jegyű kódját is a jelentés minden lapjának fejlé-
cébe be kell írni!

A. TÁBLA kitöltése:
A táblázatot soronként értelemszerűen — a felsorolt vadfajokra vonatkozó adatokat
a kívánt bontás szerint közölve — kell kitölteni.
A táblázat egyes oszlopaiba a következő adatokat kell beírni:
c) oszlop:Az adott sorban szereplő vadfaj állományának szabad területen megha-
tározott létszáma.



d) oszlop:  Az adott sorban szereplő vadfaj állományának zárt területen meghatá-
rozott létszáma.
e) oszlop:Az adott sorban szereplő  vadfaj állományának szabad területen és zárt
területen meghatározott létszámadatának összege.

B. TÁBLA kitöltése:
A táblázatba a felsorolt vadfajok vadászterületen előforduló, feltételezhetően ott élő
egyedszámát kell értelemszerűen beírni a c), valamint az e) oszlopokba.

C. TÁBLA kitöltése:
A táblázatba az öt nagyvadfaj és négy apróvadfaj állományának szabályozására, a
vadtelepítésre és kibocsátásra, valamint a tervezett értékesítésre, illetve felhaszná-
lásra vonatkozó tervjavaslat adatait kell a megfelelő rovatokba beírni. A tervjavasla-
tot a területileg illetékes vadászati hatóság véleményezi és hagyja jóvá.

D. TÁBLA kitöltése:
Az egyes rovatokba a fácán, fogoly és vadkacsa vadászatra történő tervezett kihe-
lyezést, valamint a természetes állomány pótlására tervezett kihelyezést kell beírni.

E. TÁBLA kitöltése:
Az egyes rovatokba a vadföldekre és a vadtakarmányozásra vonatkozó tervezett
területi és mennyiségi adatokat kell beírni.

F. TÁBLA kitöltése:
A rendelkezésre  álló  helyen  a  tervezett  vadgazdálkodási  berendezések  számát,
valamint  a  vadállomány  létszámára  és  összetételére  vonatkozó  közléseket  lehet
megtenni.

A kitöltéssel kapcsolatos kérdésekről a területileg illetékes vadászati 
hatóság munkatársaitól kaphat további felvilágosítást.

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


