
 
 

Tantárgy neve: Vadgazdálkodás MTBT7006 Kreditértéke: 5 

A tantárgy besorolása: Kötelező tárgy 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 50../50.. (kredit%) 

A tanóra típusa és óraszáma: 28 óra előadás és 28 óra gyakorlat 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): 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: A vadászat-vadgazdálkodás történelmi alapjainak bemutatását követően az apró- 
és nagyvadállománnyal történő gazdálkodás megismertetése, és az ehhez szorosan kapcsolódó jogi 
szabályzók elsajátítása. Elsajátítják a vadászathoz használt eszközök elméleti alapjait, ugyanakkor 
képet kapnak azok használatának korlátairól és szabályairól. Megismerik a vadgazdálkodás és más 
természethez köthető ágazatok kapcsolatrendszerét és harmónikus együttélésük alapelveit.  
 
Tantárgyi tematika: 
 

1. A vadgazdálkodás legfontosabb elemei 

2. A vadgazdálkodás mai rendszerének kialakulása 

3. A vadászat és a vadgazdálkodás jogi szabályozása 

4. A vadgazdálkodás bevétel és költségtényezői 

5. A gímszarvas vadgazdálkodási jelentősége, állománydinamikája, etológiája 

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

7. A vaddisznó és a muflon vadgazdálkodási és természetvédelmi megítélése 

8. A fácán és a fogoly állományviszonyai hazánkban 

9. A mezei nyúl populációbiológiai jellemzői, hasznosításának lehetőségei 

10. A vizivadfajok állományviszonyai, hasznosításuk természetvédelmi vonatkozásai 

11. Zárttéri apróvadtenyésztés 

12. Zárttéri nagyvadtenyésztés 

13. Golyós lőfegyverek típusai és lőszerei, sörétes lőfegyverek felépítése, kalibertípusok és 

lőszerek 

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 hallgatók megismerik a vadgazdálkodás eszközeit, a kialakult 



vadászati módszereket, és a vadgazdálkodási tervezés alapapjait. Képet kapnak a gyakorlati 
vadgazdálkodás jogszabályi előírásairól. Elsajátítják a trófeás vadfajok természetben történő 
bírálatát, a lőtvadkezelés elméleti alapjait, és a trófeák kezelésének és bírálatának gyakorlati 
fogásait. Megismerik a vadászati kultúra és etika alapjait. 
 

1. Vadászati berendezések 
2. Vadgazdálkodási berendezések és létesítésuk szabályai 
3. Egyéni apróvad vadászati módok 
4. Egyéni nagyvad vadászati módok 
5. A vadászatvezető feladatai és felelőssége 
6. Társas apróvadvadászati módok 
7. Vaddisznóhajtás és terelő vadászat szervezésének előírásai 
8. Lőtt vad kezelése 
9. Trófeák kezelése, kifőzése 
10. Trófeabírálat élő vad esetében 
11. A hazai trófeabírálat rendszere, nagyvadfajain trófeabírálata 
12. A vadászetika legfontosabb elvei 
13. A vadászat írott kultúrája 
14. A vadászati kultúra a képzőművészetben 

 
 

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 és érti a természetvédelem területén lejátszódó folyamatokat, a köztük lévő 

összefüggéseket, és azokat alkotó módon tudja alkalmazni. 
- Rendelkezik a természetvédelem speciális etikai szabályainak és vonatkozó 

normarendszerének széleskörű ismeretével 
 
b) képességei 

- Képes a vezetői tevékenység különböző funkcióinak gyakorlati végrehajtására, a vezetettek 
motiválására, teljesítményük értékelésére, a felmerülő konfliktusok jogszerű és hatásos 
kezelésére 

- Képes szakmailag megalapozott vélemény, saját álláspont kialakítására és annak vitában 
történő megvédésére természetvédelemmel összefüggő társadalmi és gazdasági kérdésekben 

- Képes a szakmai problémák azonosítására, azok sokoldalú megközelítésére, valamint a 
megoldásához szükséges részletes elméleti és gyakorlati háttér feltárására, 
megfogalmazására 

 
c) attit űdje: 

- Nyitott és elkötelezett a természeti értékeket megőrző és a fenntartható gazdálkodás iránt 
- Környezettudatos magatartás jellemzi 
- Törekszik arra, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködve oldja meg 

d) autonómiája és felelőssége: 
- Gyakorlati tapasztalatai birtokában képes önálló döntéseket hozni meghatározott 

munkafolyamatok megvalósítási módjáról, ütemezéséről 



- Nagyfokú önállósággal rendelkezik átfogó és speciális szakmai kérdések kidolgozásában, 
szakmai nézetek képviseletében 

 
 

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

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): Tóth Norbert 
tanszéki mérnök 

 

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.): 

- 

 

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 

  
 

 


