
 
 

Tantárgy neve: Nagyvadgazdálkodás II .   MTBV7014 Kreditértéke: 3  

A tantárgy besorolása: Kötelező tárgy 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 60../40.. (kredit%) 

A tanóra típusa és óraszáma: 28 óra előadás és 14 óra gyakorlat az adott félévben 
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: - 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok: - 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek: -  
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 3-4 
mondatban, valamint 14 (végzős MSc esetén 9) hetes bontásban az előadások 

Tantárgy-leírás: Bemutatásra kerül a gímszarvas zárttéri tartásának Új-Zélandi technológiája, és 
ennek hazai megvalósítása a Bőszénfai kert kapcsán. E mellett a vaddisznós kertek tervezéséhez, 
kivitelezéséhez ad segítséget a tárgy. Megismerteti a hallgatókat a vaddisznóskert létesítésének 
engedélyezési eljárásával, a kivitelezők megpályáztatásának rendjével és szabályaival. Részletes 
takarmányozási és állategészségügyi technológia is szerepel a tananyagban. 
 
Tantárgyi tematika: 
 

1. A zártéri nagyvadtartás vadgazdálkodási jelentősége 
2. A gímszarvas zárttéri tartása (Új-Zélandi tartás) 
3. A gímszarvas legelőre alapozott hazai tartása 
4. Dámos kertek hazánkban és más európai országokban 
5. A vaddisznóskertek kialakítása, a tartás technológiai elemei 
6. A vaddisznóskertek engedélyezési eljárása 
7. Vaddisznóskertek berendezései 
8. Hagyományos vaddisznóskertek tartási technológiája 
9. Vegyes hasznosítású kertek  
10. Vaddisznóskertek tároló rendszerekkel 
11. Két- vagy többkertes rendszerek 
12. Vaddisznóskertek takarmányozás technológiája 
13. Vaddisznóskertek állategészségügyi technológiája 
14. Állománygazdálkodási tervek a vaddisznós kertekben 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 3-4 
mondatban, valamint 14 (végzős MSc esetén 9) hetes bontásban a gyakorlatok 



A gyakorlat általános célja: Megmutatja a vadgazda mérnök hallgatóknak a zárttéri vaddisznó és 
szarvastartás gyakorlati fogásait, berendezéseit, eszközeit. Ismerteti a zárttéren tartott vaddisznók 
és szarvasok hasznosítási alternatíváit és viszonyát a szabadtéri szarvas-gazdálkodáshoz. Bemutatja 
a hazai és külföldi vadfarmok működtetésének céljait, zárttéri nagyvadtartás helyét a hazai és 
nemzetközi vadgazdálkodásban. 
 

1. A zárttéri szarvastartáshoz szükséges kertek, kerítés típusok 
2. A zárttéri szarvastartás eszközei 
3. A zárttéri szavas befogásának technológiája és eszközei 
4. Takarmányozástechnológia a szarvas kertekben 
5. Hasznosítási alternatívák a zárttéri szarvastartás során 
6. Vaddisznóskert létesítésének, tervezésének gyakorlata 
7. Állományhasznosítási terv a vaddisznóskertben 
8. Vadászatok szervezése és lebonyolítása vaddisznóskertben 
9. Vadfarmok létesítésének és kialakításának szabályai 
10. Vadfarmon tartott állatok tartástechnológiája 
11. Vadfarmon tartott állatok hasznosítási alternatívái 
12. Vaddisznóskert létesítésnek és működtetésének gazdaságossági kérdései 
13. Zárttéri vadaskertek megszüntetésnek módja 
14. A zárttéri nagyvadtartás hatása a környezetre 

 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

1. Palkovics-Büki-Egyed (1989): A vaddisznó zárttéri tartása. MTI FOTO Kiadó, Budapest 
ISBN 963 7262 69 5 

2. Nagy E. (szerk) (2008): Vadaskertek. A vadgazdálkodás időszerű kérdései. Dénes Natur 
Műhely, Budapest, ISBN 978 963 9783 12 6 
 

Azoknak az előírt  szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek 
kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 
- Ismeri a vadgazdálkodás és vadászat állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági 

jogszabályait, a kapcsolódó intézményhálózatot, funkciókat és folyamatokat. 
 - Ismeri a vadbiológia és vadgazdálkodás területének főbb alapfogalmait, tényeit, az 

ágazati jellegzetességeket, összefüggéseket és a szakterület szaknyelvi szókincsét. 
 

b) képességei 
- Képes eljárások megtervezésére, lebonyolítására, erőforrások elosztására, szakmai 

döntéseket megalapozó javaslatok kidolgozásában való részvételre, következtetések 
levonására. 

- Képes a vadgazdálkodás területén működő vállalkozások, vadgazdálkodási egységek, 
termelőüzemek ágazati irányítására és ezek gazdálkodásának szakszerű működtetésére, 
figyelembe véve a környezetgazdálkodási, környezetvédelmi és természetvédelmi, 
valamint élelmiszer-biztonsági előírásokat is. 

 
c) attit űdje: 

- Nemcsak ismeri, hanem elfogadó és értő módon képviseli szakterületének legfontosabb 
értékeit és eredményeit. 

- Érti és alkalmazza a vadgazdálkodás és az agrárszakterület szakmai és az általános 
emberi kommunikáció szabályait. 

 



d) autonómiája és felelőssége: 
- Szakmailag megalapozott, felelős és önálló véleményt alkot az elméleti ismeretek 

gyakorlati alkalmazhatóságáról. 
- Felelősen képes anyanyelvén szakterülete tudásanyagának összegző értékelésére, azok 

szóbeli és írásos közvetítésére szakmai közönség számára is. A szakterületével kapcsolatos 
idegen nyelvű információkat megérti, a vadgazdálkodáshoz kapcsolódó speciális 
szakkifejezéseket önállóan alkalmazza. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Szendrei László, egyetemi adjunktus 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): - 

 

Évközi ellenőrzés módja (pl. 1 db évközi zárthelyi dolgozat):  

- 

Számonkérés módszereinek részletei (pl. szóbeli, írásbeli, szóbeli és írásbeli, gyakorlati jegy, 
megajánlott jegy, stb.): 

Szóbeli vizsga 

Az aláírás megszerzésének feltételei (pl. jegyzőkönyv, tanulmány, tervezési feladat 
dokumentációja, stb.): 

Részvétel vaddisznóskerti hajtáson 

 

Vizsgakérdések, tételsor: 

1. A zárttéri gímtartás és tenyésztés nemzetközi gyakorlata 
2. Gím hazai zártéri tenyésztése 
3. A vadfarm bemutatása 
4. Vaddisznóskertek létesítéséhez szükséges engedélyek  
5. Vaddisznóskert takarmányozási technológia 
6. Vaddisznóskertek létesítésének élőhelyi követelményei 
7. Hasznosítási elvek és módszerek a zárttéri vaddisznó tartásban 
8. Gímszarvas növekedése embrionális és posztembrionális korban 
9. A vadfarm működtetés jogi előírásai 
10. Vaddisznó zárttéri tartási rendszerek 
11. Milyen a piaci helyzete a vaddisznóskerti vadászatoknak? 
12. Vaddisznóskert állategészségügyi technológiája 
13. Zárttéri szarvas tartás előnyei 
14. Biológiai és zootechnológiai adottságok a szarvastenyésztésben 
15. Tervezze meg egy vaddisznóskert létesítésének legfőbb lépéseit, munkamozzanatait! 
16. A zárttéri vaddisznótartás eszközei 
17. Vadászatok szervezése és lebonyolítása vaddisznóskertekben 
18. Takarmányozástechnológia a szarvas kertekben 
19. Hasznosítási alternatívák a zárttéri szarvastartás során 
20. Zárttéri vadaskertek megszüntetésnek módja 

 
 


