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A 07407050 kódszámú, 11901 hektár kiterjedésű vadászterület vadászati jogának haszonbérlője 2017. 
március 1-től 20 éven át a Vál-völgye Vadásztársaság. 

A Vál-Völgye Vadásztársaság célja a területen, hogy az egyesületekre és vadásztársaságokra, a 
vadgazdálkodásra, a vadászatra, fegyver- és a lőszertartására, -használatra vonatkozó szabályzatok 
megtartásával, az erdő- és mezőgazdaság érdekeivel összhangban, a környezet- és természetvédelem 
előírásai tiszteletben tartásával, a szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással óvja a vadon élő állatokat, 
azok élőhelyét, jól működő egyesületi élettel tagjai részére kulturált vadászati lehetőséget biztosítson. 

A vadásztársaság 5 fő hivatásos vadászt alkalmaz.  

A vadászati hatóság által jóváhagyott éves vadgazdálkodási terv minimális eltéréssel teljesült. A vadkár 
megelőzése érdekében vadkárelhárító csomag vadászatokat a megelőző évhez hasonlóan értékesített 
a vadásztársaság, amely április elejétől október végéig biztosított a mezőgazdasági területeken 
korlátlan vadászati lehetőséget a vaddisznó vadászatára.  

Az ASP terjedése miatt az országos főállatorvos a vadásztársaság területét október elején magas 
kockázatú, majd december elején fertőzött területté nyilvánította. Ettől kezdve a lőtt vaddisznó hús 
értékesítési lehetősége megszűnt. Árbevételt vaddisznó esetében az ASP megelőzésével és 
leküzdésével kapcsolatos feladatok elvégzésének és a diagnosztikai célból kilőtt állatok 
mintavételezésének elszámolásával tud realizálni a vadásztársaság. 

A vadaskertekben a minőségi, kiemelkedő, friss genetikai állományú, egészséges trófeás vad tartása és 
nevelése az elsődleges cél. Ennek az elérése érdekében történnek a szelektivitást, selejtezést biztosító, 
szakmailag jól megtámogatott vadaskerten belüli vadászatok.  

A közös képviselő a tulajdonosi közösség részére számlát nyitott, a befizetések erre a számlára, illetve 
a kifizetések erről a számláról történnek. 

A haszonbérlő vadásztársaság a haszonbérleti díj 90 %-át, azaz 4.284.360 Ft-ot 2019.02.20-án 
átutalással teljesítette a közös képviselő által nyitott bankszámlára. Az előleggel csökkentett 
maradvány összeget, 476.040 Ft-ot 2019.05.13-án fizette meg. A tulajdonosi közösségnek másból nem 
származott bevétele. 

A működéssel összefüggésben felmerült kiadások összege 62.976 Ft. A kiadás banki költségekből 
keletkezett. 

A bevételek igazolt kiadásokkal csökkentett egyenlege: 4.697.437 Ft, amely alapján a földtulajdonosok 
járandósága 395 Ft/ha. 

A földtulajdonosok felé a haszonbérleti díj kifizetése átutalással történik. A kifizetés előtt minden 
alkalommal ellenőrzésre kerül a tényleges tulajdonjog. A magánszemélyek mellett gazdasági társaság 
is rendelkezik földtulajdonnal a területen, az ő számára számla alapján történik a kifizetés. 

A közös képviselő a beszámolót elfogadásra javasolja és kéri a földtulajdonosi közgyűlés általi 
elfogadását. 

Felcsút, 2020. április 9. 


