
Metaadatok a vadgazdálkodás című szakstatisztikához 

 

A tájékoztató utolsó frissítése: 2019. február 8. 

1. A szakstatisztika felelőse Prof. Csányi Sándor, Országos Vadgazdálkodási 

Adattár, Vadvilág Megőrzési Intézet, Szent István Egyetem, 2100 Gödöllő, Páter 

utca 1., E-mail: Csanyi.Sandor@mkk.szie.hu 

 

2. A szakstatisztika célja a vadgazdálkodási ágazat vadászati eredményeinek 

összegzése. 

 

3. A szakstatisztika tartalma (miből áll a statisztika) az ország területén műkö-

dő vadgazdálkodási egységek vadállomány-becslési jelentéseinek (február 15. 

állapot) és vadgazdálkodási jelentéseinek (megelőző vadászati év) adatai. 

 

4. Gyakoriság: éves 

 

5. A szakstatisztika története: történetileg tekintve hasonló szerkezetben vadá-

szati (vadgazdálkodási) statisztikák gyűjtése és publikálása már az 1930-as 

években is folyt. A jelenlegi folyamatos idősor az 1960. évtől áll rendelkezésre 

megyei összesítések formájában és 1993. óta a vadgazdálkodási egységek 

(vadászterületek szintjén). 

 

6. Jogi alap (nemzetközi és hazai jogforrások): 

 A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 

1996. évi LV. törvény 

 A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 

1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 

4.) FVM rendelet 

 

7. Tárgyidőszak (pontosan melyik napja a referencia nap, vagy mely időszak-

ra vonatkoznak az adatok): a vadállomány-becslési jelentések az adott év feb-

ruár 15-i állapotot reprezentálják, a vadgazdálkodási jelentések a megelőző va-

dászati évre (március 1-től a következő február utolsó napjáig) vonatkoznak. 

 

 

8. Mértékegységek: a vadlétszámok és a hasznosított mennyiségek darabszámban 

kerülnek megadásra, a gazdálkodás pénzügyi adatai ezer forintban. 

 

9. Alkalmazott osztályozások 

Az összegző statisztikák megyei szinten kerülnek kiszámításra, továbbá 

lehetőség van a vadgazdálkodási tájegységi szintű feldolgozásra. 

 



10. Felhasznált adatforrások az OSAP 1261-es számú vadgazdálkodási jelentés és 

1262-es számú vadállomány becslési jelentés nevet viselő adatátvétele. Az 

adatátvétel alapjául szolgáló adminisztratív adatbázis teljes körű. 

 

11. Közzétételi formák:  

 

11.1.Az Agrárminisztérium statisztikai aloldalán 

11.2.Az Országos Vadgazdálkodási Adattár honlapján 

(http://www.vvt.gau.hu/adattar/vgstat.html) 

Az éves „Vadgazdálkodási Adattár xxxx/xxxx. vadászati év" c. 

összegző kiadvány papíralapon. 

 

12. Időszerűség: az adatok t+120 napra érhetőek el. 

 

13. Revíziós politika és gyakorlat: előre tervezett revízió nincs, nem tervezett 

revízió akkor fordul elő, ha előre nem látható esemény ezt szükségessé teszi 

(többek között akkor, ha egy adatszolgáltató utólag módosítja az adatait). 

 

14. Koherencia és összehasonlíthatóság: az idősorban a vadgazdálkodási egységek 

számának növekedése jelenthet törést, egyébként a gyűjtött adatok köre 

alapvetően változatlan. 

 

15. Fontosabb fogalmak, módszertani kérdések 

 

Vadgazdálkodási egység: az adott vadászterületen vadgazdálkodást és vadásza-

tot folytató szervezet. 

 

Vad: A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 

1996. évi LV. törvény 1. § (2) bekezdése szerint a Magyarországon honos, 

előforduló, engedéllyel telepített, vagy átvonuló, természetvédelmi oltalom alatt 

nem álló nagyvadnak, illetve apróvadnak minősülő vadászható állatfajok. 

 

Vadállomány-becslés: Az év meghatározott napjára (február 15.) vonatkozóan 

a vadgazdálkodási egységek által a jogszabályokban meghatározott fajok eseté-

ben jelentett vadlétszám. 

 

Vadállomány-hasznosítás: A vadászati év folyamán az egyes vadfajokból a 

vadászat során elejtett vagy elfogott egyedek száma. 

 

Vadászati év: A március 1. és a következő év február utolsó napja közötti 

időszak. 

http://www.vvt.gau.hu/adattar/vgstat.html
http://www.vvt.gau.hu/adattar/vgstat.html

