
 
 

Tantárgy neve: Trófeabírálat és trófeakikészítés  MTBV7017 Kreditértéke: 3  

A tantárgy besorolása: Kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 70../30.. (kredit%) 

A tanóra típusa és óraszáma: 14 óra előadás és 28 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): 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 nagyvadfajok trófeájának (agancs, szarv, agyar) fejlődése, azok bírálati 
módszereinek megismerése, a bírálat eszközeinek szakszerű használata, a nemzetközi (CIC) és a 
NADLER trófea bírálati rendszer közötti különbségek és hasonlóságok bemutatása, a számítógépes 
bírálati rendszer ismerete és az alkalmazott bírálati pontok odaítélésének elsajátítása. A szakszerű 
trófeakikészítés eszközei, és trófeánkénti módszerei. 
 
Tantárgyi tematika: 
 

1. A hazai  és a nemzetközi trófeabírálati rendszerek kialakulás 
2. A trófeabírálat vadgazdálkodási jelentősége 
3. A trófeák fejlődése 
4. Rendellenes trófeák és kialakulásuk biológiája 
5. A gím trófeabírálata  
6. A dámszarvas trófea bírálata 
7. Az őz trófeabírálata 
8. A muflon csiga bírálata 
9. A vaddisznó agyar fejlődése és bírálata 
10. Egyéb vadfajok trófeájának bírálata 
11. A trófeabírálat módszertana és eszközei  
12. Kormeghatározás módszerei 
13. Számítógépes trófeabírálat 
14. Trófeabírálati statisztika 

 

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 vadgazda mérnök hallgatók elsajátítsák a trófeabírálati eszközök 
gyakorlati használata mellett a különböző vadfajok trófeáinak bírálatát, a mérési pontok felvételét, 
és számításait. Megismerjék a trófeák kezelésének, kikészítésének alapvető gyakorlati fogásait, 
eszközeit és módszerét. A hallgatók megtanulják az esztétikus trófeamontírozás és elhelyezés 
legfontosabb elemeit. 
 

1. A trófeabírálathoz használt eszközök 
2. A gímszarvas trófeabírálatának gyakorlata 
3. A dám trófeabírálatának gyakorlata 
4. Az őz trófeabírálatának gyakorlata 
5. A muflon csiga trófeabírálatának gyakorlata 
6. A vaddisznó agyar trófeabírálatának gyakorlata 
7. A gímszarvas és a dám trófeájának kikészítése 
8. Az őz trófeájának kikészítése 
9. A muflon csiga lefőzése, kezelése 
10. A vaddisznó agyar kifőzésének és kezelésének gyakorlata 
11. Trófea alátétek, montírozások és esztétikumuk 
12. Trófeák bírálata élő gímszarvasokon (fotók, filmek) 
13. Trófeák bírálata élő dámokon 
14. Trófeák bírálata élő őzeken és muflonokon (fotók, filmek) 

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

1. Bán I. – Szidnai L. (1986) Élőhely- és trófeavizsgálat számítógéppel. Akadémiai Kiadó, 
Budapest 

2. Bakkai L. – Szidnai L. (1971) 10 év aranyérmes trófeái. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest 
3. Heltay István (szerk.), 2001: Vadásziskola. Hubertus Vadkereskedelmi Kft., Budapest. 

ISBN 963 03 9945 8 
4. Náhlik A. (szerk.): (2011) Vadászati ismeretek. Dénes Natur Műhely Budapest, 

571.p. ISBN 978 963 9783 17 1  
5. Kőhalmy Tamás (szerk.), 1994: Vadászati enciklopédia. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 

ISBN 963 9239 35 6 

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

a) tudása 
 - Ismeri a vadbiológia és vadgazdálkodás területének főbb alapfogalmait, tényeit, az 

ágazati jellegzetességeket, összefüggéseket és a szakterület szaknyelvi szókincsét. 
- Ismeri és érti a vadgazdálkodásban és az azt megalapozó adatgyűjtések során 

alkalmazható eszközök, műszerek és gépek működését. 
 

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

döntéseket megalapozó javaslatok kidolgozásában való részvételre, következtetések 
levonására. 

- Képes a szakterületre vonatkozó ismeretek és módszerek alapján részletes elemzésre, 
alapvető összefüggések feltárására, önálló következtetések levonására. 

 
c) attit űdje: 

- Érzékeny a vadgazdálkodással kapcsolatosan felmerülő problémákra, törekszik azok 
elemzésére és megoldására. Együttműködési szándékkal közeledik a felmerülő szakmai 
problémák megoldásához. 

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



értékeit és eredményeit. 
 

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

gyakorlati alkalmazhatóságáról. 
-  Szakmai irányítás mellett képes kutatási projektben a projekt részfeladatainak operatív 

szinten történő, közvetlen irányítására. 
 

 

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 élő vadfajokon (fotóanyag) végzett trófeabírálatból, gyakorlati jegy 

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

A vadászati hatóságnál letöltött 1 napos trófeabírálati gyakorlat 

 

Vizsgakérdések, tételsor: 

1. A trófea fogalma és a trófeabírálati rendszer kialakulása  
2. A szarv fejlődése és jellemzői 
3. Az agancs levetésének és növekedésének bemutatása 
4. Nevezetes dám és gím trófeáink 
5. Dám agancs bírálata (részletesen) 
6. Vaddisznó agyar bírálata 
7. Egyéb trófeás vadfajok 
8. Nevezetes őz és vaddisznó trófeáink 
9. Gím agancs bírálata (részletesen) 
10. Őz trófea kikészítése 
11. Az agancs fejlődésének szabályozása 
12. A gím bírálata, nevezetes gím trófeák 
13. Muflon trófea kikészítése 
14. Vaddisznó agyar fejlődése 
15. Vaddisznó agyar kikészítése 
16. Őz trófeájának bírálata 
17. Muflon trófeájának bírálata 
18. Rendellenes őz trófeák 
19. Trófeák kikészítéséhez használt eszközök 
20. Trófeák montírozása, alátétek választása 

 
 


