KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
a „Vadgazdálkodási jelentés” című nyomtatványhoz
A vadgazdálkodási jelentés elkészítésére minden vadgazdálkodást folytató vadászatra jogosultat
jogszabály kötelezi. A vadgazdálkodási jelentéseiket vadászterületenként egy hitelesített példányban
összesítés céljából a nyomtatványon megadott határidőig a területileg illetékes megyei vadászati
hatósághoz kell elektronikus úton megküldeniük. A vadgazdálkodási jelentés nyomtatványt elektronikusan
(nem kézzel írottan) kell kitölteni.
A vadgazdálkodási jelentés adatai a vadászati évre, vagyis a 2021. március 1. és 2022. február 28. közötti
időszakra vonatkoznak.
A jelentés minden táblázatában a Gépi összesen sorban a számítógépes feldolgozáshoz szükséges
technikai ellenőrző adatot kell képezni, amely az egyes oszlopokban található valamennyi számadat (tehát
az összesített sorok adatai is) függőleges összegzéséből adódik.
Az adatlap első lapján a vadgazdálkodási egységre vonatkozó adatokat kell megadni. A vadgazdálkodási
egység telephelye az a település vagy helynév, amely az adott tizenegyjegyű vadászterület-kóddal ellátott
területen a vadgazdálkodási egység 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 számból álló egységkódja:
Adatszolgáltató neve

Telephelye

Kódja

Kerekerdő Erdészeti Rt.

Szarvaskút

02-501310-2-1-2

Kerekerdő Erdészeti Rt.

Őzberek

11-652100-1-2-2

Levelezési cím: Kerekerdő Erdészeti Rt., 9876 Vasfavár, Akácos út 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. Továbbá, a vadgazdálkodási egység 11 jegyű kódját is a jelentés minden lapjának fejlécébe be kell írni!
A. TÁBLA kitöltése:
A táblázatot soronként értelemszerűen — a c1-c26 sorokban az érintett nagyvadfajokra és fajcsoportra (szikaszarvas)
vonatkozó adatokat a kívánt bontás szerint részletezve — kell kitölteni.
A táblázat egyes oszlopaiba a következő adatokat kell beírni:
d) oszlop: a szabad területen hazai vadászok által térítés ellenében (bérvadászat) elejtett vad darabszáma.
e) oszlop:

a szabad területen külföldi vadászok által térítés ellenében (bérvadászat) elejtett vad darabszáma.

f) oszlop:

a hivatásos szakszemélyzet vagy a vadásztársasági tagok által elejtett vad darabszáma (saját vadászat,
ide értve a térítés nélküli vendégvadászatot is).

g) oszlop: a d)–f) oszlop adatainak összege.
h) oszlop: a zárt területen hazai vadászok által térítés ellenében (bérvadászat) elejtett vad darabszáma.
i) oszlop:

a zárt területen külföldi vadászok által térítés ellenében (bérvadászat) elejtett vad darabszáma.

j) oszlop:

a zárt területen hivatásos szakszemélyzet vagy a vadásztársasági tagok által elejtett vad darabszáma
(saját vadászat, ide értve a térítés nélküli vendégvadászatot is).

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-jármű 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 lőtt vadból vadászrészként kiadott vad darabszáma.

s) oszlop:

a lőtt vadból vadászrészként kiadott vadmennyiség súlya (kg).

t) oszlop:

az élve értékesített vad darabszáma.

u) oszlop: a szabad területre telepített / kibocsátott vad darabszáma
v) oszlop: a zárt területre telepített / kibocsátott vad darabszáma.

B. TÁBLA kitöltése:
Az egyes rovatokba a felsorolt fajok összes terítékét kell beírni. Amennyiben lelövéseken kívül csapdázás, illetve
egyéb apasztás is történt, a teríték rovatban ezek darabszámát is szerepeltetni kell (lelövés és egyéb apasztások
összege).

C. TÁBLA kitöltése:
A fácán, a fogoly, a tőkés réce és a vörös fogoly kibocsátásra 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 c7 rovatban a vadgazdálkodási tevékenységet segítő valamennyi állami
támogatást kell bejegyezni (pl.: élőhelyfejlesztés, vadgazdálkodási beruházási pályázat, stb). A c8 rovatban kell a
vadgazdálkodási egység egyéb összes olyan bevételeit feltüntetni, amelyek nem szerepelnek a többi rovatban (pl.:
tagdíj, belépési díj, egyéb tagi hozzájárulások, vadászházi árbevételek, ASP kártalanítás összege stb.). A c99 Gépi
összesen rovat a c1-c9 rovatok adatainak összege, az e99 Gépi összesen rovat az e1-e6 és az e8-e9 rovatok
értékeinek összegét kell, hogy tartalmazza.

F. TÁBLA kitöltése:
A táblázatban a vadgazdálkodási egység területén a tárgyévben, valamint az azt megelőzően keletkezett
mezőgazdasági károkra vonatkozó területadatokat, illetve pénzértékeket kell megadni. A tárgyévet megelőzően
keletkezett mezőgazdasági vadkár a korábban keletkezett, peresített, áthúzódó vadkár ügyekre vonatkozik. A
területnagyságot egész hektárban, a forintösszeget a kerekítés szabályai szerint, 1000 forintban kell közölni. A d2 és
a d4 együttes összege megegyezik az E. TÁBLA e3 sorával. Az E. TÁBLA e3 (mezőgazdasági) és e4 (erdei) sorának
összege a következő év vadkár alap képzésének alapjául szolgál.
Az F. TÁBLA alatt kell közölni a vadásztársaságok taglétszámát és a vadgazdálkodási szakszemélyzet (hivatásos
vadászok) létszámát.

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!

