
 
 

Tantárgy neve: Vadgazdálkodás védett területeken MTMTV7026  Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: Szabadon választható tárgy 

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

A tanóra típusa és óraszáma: 14 óra előadás és 14 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): 1. 

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 hallgatók megismertetése a vadgazdálkodás és a természetvédelem 
kapcsolatrendszerével, a vadászati jogszabályok természetvédelmi vonatkozásaival. Emellett 
bemutatásra kerülnek hazánk nemzeti parkjainak vadgazdálkodási egységei, az azokon történő –a 
természetvédelmi érdekeket előnybe helyező – vadgazdálkodás, vadállomány szabályozás. Szóba 
kerülnek a vadgazdálkodás és a természetvédelem legfontosabb konfliktus helyzetei, és ezek 
orvoslásának mindkét ágazat számára történő szakszerű kezelései. Külön kiemelten kezeljük a 
hagyományos vadgazdálkodási egységekben található természetvédelmi területek és Natura 2000-es 
területek vadgazdálkodásba jelentkező természetvédelmi korlátjait. 
 
Tantárgyi tematika: 

1. A hazai vadgazdálkodás általános rendszere 
2. A vadgazdálkodási jogszabályok természetvédelmi vonatkozásai 
3. Természetvédelmi korlátozások védett területeken 
4. Vadgazdálkodás Natura 2000-es területeken. 
5. A vadgazdálkodás és a természetvédelem legfontosabb konfliktus helyzetei 
6. Vadgazdálkodás a Hortobágyi Nemzeti Parkban 
7. Vadgazdálkodás a Bükki Nemzeti Parkban 
8. Az Aggteleki Nemzeti Park vadászterületei 
9. A Kiskunsági Nemzeti Park vadászterülete, és a rajta való gazdálkodás 
10. A Duna-Dráva Nemzeti Park területén folyó vadgazdálkodás 
11. A Duna-Ipoly Nemzeti Park területén történő vadgazdálkodási korlátozások 
12. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park vadgazdálkodása 
13. A Fertő-Hansági és az Őrségi Nemzeti Parkok vadgazdálkodáshoz való viszonya 
14. A Körös-Maros Nemzeti Park vadgazdálkodási szabályozása 

 

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: Útmutatót adni a természetvédelmi hallgatóknak a nemzeti parkok 
vadászati jogosultsága alá tartozó vadászterületeken folytatott vadállomány kezelés gyakorlatához. 
E mellett esettanulmányok felhasználásával olyan szituációkat elemzünk, ahol együttműködés 
valósulhat meg a vadászatra jogosult és a természetvédelmi kezelő között, bemutatva az 
érdekazonosságokat és a különbségeket. 
 



1. Vadgazdálkodás gyakorlata a Hortobágyi Nemzeti Parkban 
2. Vadgazdálkodás gyakorlata a Bükki Nemzeti Parkban 
3. Az Aggteleki Nemzeti Park vadászterületein folyó vadgazdálkodás bemutatása 
4. A Kiskunsági Nemzeti Park vadászterülete, és a rajta való gazdálkodás gyakorlati példákkal 
5. A Duna-Dráva Nemzeti Park területén folyó vadgazdálkodás Gemenci példája 
6. A Duna-Ipoly Nemzeti Park területén történő vadgazdálkodási korlátozások 

esettanulmánya 
7. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park vadgazdálkodása a turistaszezon után 
8. A Fertő-Hansági és az Őrségi Nemzeti Parkok vadgazdálkodáshoz való viszonya 
9. A Körös-Maros Nemzeti Park vadgazdálkodása a gyakorlatban 
10. A vadgazdálkodási berendezések létesítésének szabályai védett területeken 
11. Vadászati berendezések létesítésének szabályai védett területeken 
12. Együttműködés az adventív és az agresszíven terjeszkedő fajok visszaszorításában 
13. A vadászatra jogosult és a természetvédelmi hatóság kapcsolata 
14. A vadászatra jogosult és a természetvédelmi kezelő közötti együttműködés 

 

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

1. Zoltán Ö. (1997): A vadgazdálkodás és a vadászat jogi rendje. Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó, Budapest ISBN 963 224 198 3 

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

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 
- Részletesen ismeri - hazai és nemzetközi viszonylatban - a természetvédelem tervezési és 

megvalósítási, végrehajtási módszereit, szabályait 
- Részletesen ismeri és alkalmazza a természetvédelmi gyakorlatban használt eszközöket, 

módszereket illetve tisztában van ezek jogi szabályozásával 
 
b) képességei 

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

- Képes értő, elemző módon szakterülete meghatározó hazai és nemzetközi szakirodalmát 
követni, megszerzett ismereteit szintetizálni 

-  
c) attit űdje: 

- Nyitott és elkötelezett a természeti értékeket megőrző és a fenntartható gazdálkodás iránt 
- Nyitott a konfliktuskezelésre a természetvédelmi és egyéb ágazatok között 
- Törekszik arra, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködve oldja meg 
 

d) autonómiája és felelőssége: 
-     Nagyfokú önállósággal rendelkezik átfogó és speciális szakmai kérdések kidolgozásában, 

szakmai nézetek képviseletében 
-     Gyakorlati tapasztalatai birtokában képes önálló döntéseket hozni meghatározott 

munkafolyamatok megvalósítási módjáról, ütemezéséről 
 

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.): 

10 oldalas vadgazdálkodás és természetvédelem kapcsolatrendszerét bemutató esettanulmány 
beadása 

 

Vizsgakérdések, tételsor: 

1. A vadgazdálkodás legfontosabb elemei 
2. Milyen szervezeti formákban zajlik hazánkban a vadgazdálkodás és jellemezze röviden 

azokat?  
3. A vadgazdálkodás bevétel és költség tételei 
4. Ki és milyen feltételekkel vadászhat Magyarországon? 
5. Vadászati és vadgazdálkodási berendezések típusai, létesítésük jogszabályi előírásai 
6. A vadgazdálkodási jogszabályok természetvédelmi vonatkozásai 
7. Természetvédelmi korlátozások védett területeken 
8. Milyen szabályok érvényesek a vadgazdálkodásra a Natura 2000-es területeken. 
9. A vadgazdálkodás és a természetvédelem legfontosabb konfliktus helyzeteinek bemutatása 
10. Jellemezze a vadgazdálkodást a Hortobágyi Nemzeti Parkban 
11. Mutassa be a vadgazdálkodást a Bükki Nemzeti Parkban 
12. Vadgazdálkodás az Aggteleki Nemzeti Park vadászterületein 
13. A Kiskunsági Nemzeti Park vadászterülete, és a rajta való gazdálkodás 
14. Jellemezze a Duna-Dráva Nemzeti Park területén folyó vadgazdálkodást (Gemenc) 
15. A Duna-Ipoly Nemzeti Park területén történő vadgazdálkodási korlátozások 
16. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park vadgazdálkodása 
17. A Fertő-Hansági és az Őrségi Nemzeti Parkok vadgazdálkodáshoz való viszonya 
18. A Körös-Maros Nemzeti Park vadgazdálkodási szabályozása 
19. Védett területeken folyó vadászat és vadgazdálkodás Európában   
20. Érdekazonosságok a vadgazdálkodás és a természetvédelem között 

 
  

 


