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Vadállománybecslési jelentés és éves vadgazdálkodási terv 

Kitöltési útmutató 

 

A rendszer 10 perc tétlenség után kilépteti a felhasználót, ezért célszerű az űrlap kitöltés közbeni 

mentése (fejléc – „Űrlap mentése” ikon). 

 

I. A vadászatra jogosultra vonatkozó adatok 

1. A vadászatra jogosult adatai 

A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező! 

A vadászatra jogosult neve: azt a pontos nevet kell megadni, amely a vadászatra jogosult nyilvántartásba 

vételére jogosult szerv nyilvántartásában szerepel. 

Kódszáma: 

 Az első, kétjegyű szám a vármegye kódja, ahová a vadászatra jogosult tartozik (kézzel beírva, 

vagy a kereső ikonra kattintva a listából kiválasztható).  

 A második, hatjegyű szám a vadászatra jogosult egyedi azonosító kódszáma. 

 A harmadik, háromjegyű szám a vadgazdálkodási tájegység kódja, ahová a vadászatra jogosult 

tartozik (kézzel beírva, vagy a kereső ikonra kattintva az adott vármegyéhez tartozó 

vadgazdálkodási tájegység kódja kiválasztható). 

Például: 

Vármegye 

kódja 

 
Vadászterület sorszáma 

 
Tájegység 

1 2  1 2 3 4 5 6  1 2 3 

 

2. A vadászatra jogosult címadatai 

2.1. Székhely (Kötelező kitölteni) 

Azt a címet kell megadni, amit a vadászatra jogosult nyilvántartásba vételére jogosult szerv 

nyilvántartásába (pl. cégnyilvántartás, civil szervezetek nyilvántartása, törzskönyvi nyilvántartás) 

székhelyként bejegyzett. A megadott adatok közül az irányítószám, a település és a házszám/helyrajzi 

szám kitöltése kötelező. 

2.2. Levelezési vagy postafiók cím 

Csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben eltér a székhelytől (ha megegyezik, azt a 

jelölőnégyzetben kell jelezni). 

3. A vadászatra jogosult egyéb adatai 

A vadászatra jogosult vezetőjének vagy az adminisztrációért felelős kapcsolattartó adatait kell megadni. 

A telefonszám mezőbe csak szám karaktereket lehet írni. 

4. Eljáró vadászati hatóság 

A vadászatra jogosult működési területén illetékes területi (vármegyei) vadászati hatóság. A rendszer a 

kódszám megfelelő formátumban történő kitöltése esetén automatikusan tölti ki az eljáró hatóságot. 

Amennyiben mégsem a rendszer által felkínált vadászati hatóság az illetékes, akkor a kereső ikonra 

kattintva a listából kell az illetékes vadászati hatóságot kiválasztani. 
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Nyilatkozat: 

A nyilatkozatok elfogadását követően van lehetőség a vadállománybecslési jelentésben és az éves 

vadgazdálkodási tervben szereplő adatok kitöltésére. 

Tájékoztatjuk, hogy a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. 

törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 29. § (1) bekezdése alapján 

az éves vadgazdálkodási tervet legalább középfokú vadgazdálkodási képesítéssel, valamint ötéves 

szakmai gyakorlattal rendelkező személy készíthet. 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a vadászatra jogosult nem, vagy nem a határidőn belül küldi 

be a nyomtatványt, vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat szolgáltat, úgy a hivatalos statisztikáról 

szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 

szóló 1996. évi LV. törvény alapján a hatóság eljárást indít, és jogsértés esetén közigazgatási bírságot 

szab ki. Ezen túlmenően, aki a valóságnak meg nem felelő statisztikai adatot szolgáltat, vagy az 

adatszolgáltatással kapcsolatban a valóságnak meg nem felelő felvilágosítást ad, a szabálysértési 

eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény szerint szabálysértést 

követ el. 

II. Vadállomány-hasznosítás és elhullás 

1. Becsült vadállomány 

A táblázatot soronként értelemszerűen – a nagyvadfajokra vonatkozó adatokat a kívánt bontás szerint 

részletezve – kell kitölteni. Ahol nincs feltüntethető adat (pl. az adott fajnak nincs állománya a 

vadgazdálkodási egységben), ott nem kell 0-val kitölteni az adott cellát. 

Szabad területen: a szabad területen élő vadállomány adott év februári becsült létszámát kell feltüntetni. 

Zárt területen: a nagyvadfajok esetében a vadaskertben, valamint vadasparkban tartott létszámot, az 

apróvadfajok esetében pedig a vadasparkban, valamint apróvadtartó telepen tartott létszámot kell 

megadni (az adatlap kitöltésekor fennálló állapotnak megfelelően). 

A szürke mezőkbe nem lehet írni, azokban a rendszer által összesített értékek szerepelnek. 

2. Egyéb fajok állománya 

Ahol nincs feltüntethető adat (pl. az adott fajnak nincs állománya a vadgazdálkodási egységben), ott 

nem kell 0-val kitölteni az adott cellát. 

A táblázatban szereplő vadfajoknál értelemszerűen az adott év februári becsült létszámot kell feltüntetni. 

III. Éves vadgazdálkodási terv 

1. Tervezett állományszabályozás és vadtelepítés 

A táblázatot soronként értelemszerűen – a nagyvadfajokra vonatkozó adatokat a kívánt bontás szerint 

részletezve – kell kitölteni. Ahol nincs feltüntethető adat (pl. az adott fajra vonatkozóan nincs tervezett 

állományszabályozás), ott nem kell 0-val kitölteni az adott cellát. 

Állományszabályozás: az elejteni és a befogni tervezett vad példányszáma szabad és zárt területen 

elkülönítve. 

Vadtelepítés és kibocsátás: a szabad területen kibocsátani és a zárt területre betelepíteni tervezett vad 

példányszáma. 

A szürke mezőkbe nem lehet írni, azokban a rendszer által összesített értékek szerepelnek. 

  

https://njt.hu/jogszabaly/2004-79-20-82
https://njt.hu/jogszabaly/2004-79-20-82
https://njt.hu/jogszabaly/2016-155-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/1996-55-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/2012-2-00-00
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2. Tervezett apróvad-kibocsátás 

Ahol nincs feltüntethető adat (pl. az adott faj kibocsátását nem tervezik), ott nem kell 0-val kitölteni az 

adott cellát. 

A táblázatban szereplő vadfajoknál a természetes állomány pótlására (nem vadászati céllal) és a 

vadászatra kihelyezni tervezett példányszámot külön kell szerepeltetni. Fácán, szürke fogoly és tőkés 

réce esetében a két példányszám összegének (természetes állomány pótlására történő tervezett 

kihelyezés és vadászatra történő tervezett kihelyezés összege) fajonként meg kell egyeznie az előző 

táblázat (III. 1.) „Vadtelepítés és kibocsátás” szabad területen értékével. 

Amennyiben a vadászatra jogosult szürke fogoly esetében a (III. 1.) „Lelövés” szabad területen cella 

kitöltésével tervez hasznosítást, úgy legalább 500 példány kibocsátását is tervezni kell.  

A fácánkibocsátó helyek esetében azok földrajzi koordinátáit is fel kell tüntetni EOV vagy WGS’84 

vetületi rendszerben. Példák szabályos koordináta-párokra: 

 EOV: 204101; 684603 

 WGS’84 decimális fok: 47.180115°; 19.503996° 

 WGS’84 fok, perc, másodperc: 47°10'48.42"; 19°30'14.39" 

A szürke mezőkbe nem lehet írni, azokban a rendszer által összesített értékek szerepelnek. 

3. Tervezett vadföldek és vadtakarmányozás 

Ahol nincs feltüntethető adat (pl. nem terveznek vadföldet művelni), ott nem kell 0-val kitölteni az adott 

cellát. A művelni tervezett földterületekre és a felhasználni tervezett takarmánymennyiségekre 

vonatkozó adatokat egy tizedes jegy pontossággal (pl. 0,4 hektár; 2,0 tonna) kell megadni. 

4. A vadállomány létszámára és összetételére vonatkozó közlések, egyéb megjegyzések 

A vadállomány létszámára és összetételére vonatkozó közléseket, valamint egyéb megjegyzéseket lehet 

szerepeltetni (pl. azt, ha egy vadfajnak nincs törzsállománya az adott vadgazdálkodási egységben, de 

„váltóvadként” előfordul). 

IV. Csatolmány 

 Éves vadgazdálkodási tervet legalább középfokú vadgazdálkodási képesítéssel, valamint ötéves 

szakmai gyakorlattal rendelkező személy készíthet. Aki éves vadgazdálkodási tervet készít, az 

első alkalommal köteles benyújtásakor képzettségét igazolni.  

A mellékletet PDF, JPEG, JPG, PNG vagy TIFF formátumban lehet feltölteni. 

 Automatikus adatfeldolgozásra alkalmas adatsor csatolására az űrlap 1. oldalának kitöltését 

követően van lehetőség az utolsó (IV. Csatolmány) fejezetben. Az adatsort többek közt az ESZR 

(Erdészeti Szakmai Rendszer), valamint vadgazdálkodási szakmai rendszerek segítségével lehet 

előállítani. Az adatsor és az azt értelmező dokumentumok megtalálhatóak az Országos 

Vadgazdálkodási Adattár honlapján. 

A mellékletet XML, XLS, XLSX vagy CSV formátumban lehet feltölteni. 

A kitöltést követően a „Beküldés” gombra kattintva és az eljáró hatóság kiválasztása után tudja 

az űrlapot beküldeni. Kérjük, hogy a beküldött űrlapot minden esetben töltse le! Amennyiben 

nem tölti le, a későbbiekben az már csak a címzett szervezetnél lesz elérhető. 

A kitöltésre vonatkozó kérdések kapcsán a területi (vármegyei) vadászati hatóság munkatársaitól vagy 

az illetékes tájegységi fővadásztól kaphat további tájékoztatást. 

http://www.ova.info.hu/nyomtatvanyok.html
http://www.ova.info.hu/nyomtatvanyok.html

