
 
 

Tantárgy neve: Vadgazdálkodás  MTBM7030 Kreditértéke: 3  

A tantárgy besorolása: egyéb választható tárgy 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 80../20.. (kredit%) 

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

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

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 6. 

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: A vadászat-vadgazdálkodás történelmi alapjainak bemutatása, a vadgazdálkodás 
szervezeti felépítésének ismertetése. Az apró- és nagyvadállománnyal történő gazdálkodás 
bemutatása, és az ehhez szorosan kapcsolódó jogi szabályzók elsajátítása. A hallgatók megismerik a 
vadgazdálkodás eszközei, a kialakult vadászati módszereket, és a vadgazdálkodási tervezés 
alapapjait.  
 
Tantárgyi tematika: 
 

1. A vadgazdálkodás hazai története, és szervezeti formái 

2. A vadászat és a vadgazdálkodás jogi szabályozása 

3. A gímszarvas vadgazdálkodási jelentősége, állománydinamikája, etológiája 

4. A dám és az őz hazai elterjedése, táplálkozás és szaporodás biológiája. 

5. A vaddisznó és a muflon vadgazdálkodási és természetvédelmi megítélése 

6. A fácán és a fogoly állományviszonyai hazánkban 

7. A mezei nyúl populációbiológiai jellemzői, hasznosításának lehetőségei 

8. A vizivadfajok állományviszonyai, hasznosításuk természetvédelmi vonatkozásai 

9. Zárttéri apróvadtenyésztés 

10. Vaddisznóskertek létesítése 

11. Vadgazdálkodási berendezések 

12. Lőfegyver és lőszerismeret 

13. Vadászati módok és módszerek 

14. Vadászati kynológia 

 

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 - 
 



 

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

1. Náhlik A. (szerk.): (2011) Vadászati ismeretek. Dénes Natur Műhely Budapest, 
571.p. ISBN 978 963 9783 17 1  

2. Faragó S. (2007): Vadászati Állattan. Mezőgazda Kiadó Budapest, 493.p. ISBN 
978 963 286 390 0 

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

a) tudása 
- Ismeri a mezőgazdasági termelést megalapozó természettudományi, műszaki, technológiai, 

élelmiszerlánc-bisztonsági, gazdálkodási és gazdasági alapfogalmakat 
- Ismeri a mezőgazdasági ágazatokban használatos korszerű technológiákat, és azok gyakorlati 

alkalmazását 
 
b) képességei 

- Képes az ágazatra vonatkozó előírások, jogszabályok értelmezésére, azokat betartja és 
betartatja. 

- Megfelelő komunikációs képességgel rendelkezik, amely alkalmassá teszi szakmai 
véleményének, álláspontjának megfogalmazására és – vita esetén – annak megvédésére 

 
c) attit űdje: 

- Szakmai kérdésekhez konstruktívan áll hozzá 
- Szakmai döntéseiben fontos szerepet játszik a társadalom és az egyéni egészsége és a környezet 

védelme. 
- Önállóan tervezi meg életpályáját. 
- Képes a hatékony önképzésre, az ehhez szükséges források felkutatására. 
 

d) autonómiája és felelőssége: 
- A feladatai ellátása során fellépő döntéseiért, saját és a rábízott munkaerő munkájáért 

felelősséget vállal.  
- Véleményét önállóan, szakmailag megalapozottan és felelőssége tudatában fogalmazza meg.  

 

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.): 

Írásbeli vizsga 

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

5 oldalas vadgazdálkodási esettanulmány beadása 

 

Vizsgakérdések, tételsor: 



1. Milyen szervezeti formákban zajlik hazánkban a vadgazdálkodás és jellemezze röviden 
azokat?  

2. A vadgazdálkodás bevétel és költség tételei 
3. Ki és milyen feltételekkel vadászhat Magyarországon? 
4. Hivatásos vadász alkalmazásának jogszabályi feltételei 
5. A gímszarvas elterjedése és vadgazdálkodási jelentősége 
6. A dám magyarországi elterjedése, vadgazdálkodási  megítélése 
7. Az őz táplálkozás és szaporodás biológiája 
8. A vaddisznó állományviszonyai, és szaporodásbiológiája 
9. A muflon hazai elterjedése és természetvédelmi megítélése 
10. A fácán és a fogoly táplálkozás és szaporodásbiológiájának összehasonlítása 
11. A mezei nyúl hazai állományviszonyai és vadgazdálkodási jelentősége 
12. A vizivadfajok állományviszonyai, és hasznosításuk lehetőségei 
13. Egyéni és társas apróvadvadászati módok 
14. Egyéni és társas nagyvadvadászati módok 
15. A zárttéri fácántenyésztés előnevelési technológiája 
16. Az angol és a kontinentális vizslafajták és jellemzésük 
17. A vérebek és munkájuk jellemzése 
18. Golyós lőfegyverek kaliber típusai és a leggyakoribb lövedéktípusok 
19. A sörétes lőfegyver részei, bel-, és külballisztikai jellemzők 
20. Vadászati és vadgazdálkodási berendezések típusai, létesítésük jogszabályi előírásai 

  
 

 


