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1. BEVEZETÉS 
 
A tantárgyi cél:  

A vadászati módok és a vadászati turizmus ismerete a vadászat elengedhetetlen feltétele, 

és a gyakorlati alkalmazást megelőzően tisztában kell lenni az elméleti alapokkal. A 

jegyzet ebben segít, kiegészítve a sikeres vadászatot követő vadkezelési eljárások 

leírásával. Az élővad befogása is a vadgazda feladata, ezért röviden ismertetem a fajok 

befogásának módszereit. A vadászterület berendezései a vadvédelem, vadgazdálkodás és 

a vadkereskedelem nélkülözhetetlen kellékei, amellett rendkívül sokfélék, teljes körű 

tárgyalásuk meghaladják e jegyzet kereteit, ezért csak a legfontosabbakra szorítkoztam. 

A jegyzet összeállításában az irodalomjegyzékben feltüntetett szerzők műveinek 

vonatkozó részeit használtam fel. 

Szükséges előzetes ismeretek: balesetvédelem, vadászati állattan 
 

A jegyzetben a következő ikonokkal találkozik majd: 
 

Ez az ikon W a szakkönyv használatának jelölésére szolgál. 

Ez az ikon − a feladat megoldásának jelölése. 

Ez az ikon  c>=  a feladat beküldésének jelölése. 
Amennyiben a leírtakat elsajátítja, a jelöléseknek megfelelően a feladatokat elvégzi, úgy 

a vizsga sikeres letételére minden esélye meg lesz. 

A tanuláshoz és a vizsgákhoz sok sikert kívánunk. 
 
Elvárt tanulási eredmények 
 
Tudás Képesség Attitűd Autonómia-

Felelősség 
Ismeri az 
eredményes 
vadászatatást 
elősegítő vadászati 
módokat és az élő- 
valamint a lőttvad 
kezelésének 
szabályait.  

Alkalmazza az 
etikus, illetve a 
jelenleg használható 
vadászati módokat 
és eszközöket. 
Bemutatja a 
vadászatban 
fellelhető turisztikai 
értékeket.  

Elfogadja a szakmai 
szabályait és 
etikáját. Képviseli a 
szakmai etikai 
követelményeit és 
szem előtt tartja a 
vadászok és a 
vadászati turizmus 
keretein belül érkező 
vadászvandégek 
érdekeit.  

Betartja és betartatja 
a biztonságos 
vadászat szabályait, 
Ellenőrzi és felügyeli 
a vadkereskedelem 
szabályait a 
vadászatokon. 
Irányítja a 
vadhúsfeldolgozás, a 
trófeakikészítés 
folyamatait. 
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2. A VADÁSZATOK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS SZERVEZÉSE 
 
2.1.A vadászat fogalma 

A vadászat a vad elejtésére, illetőleg elfogására irányuló közvetlen tevékenység. 

Ismeretes, hogy hazánkban a vadászat szerves része a vadgazdálkodásnak, amely az 

idézett miniszteri rendelet szerint: „a hasznos vad állományának fejlesztésére, a 

kártékony vad számának megfelelő mértékű csökkentésére és a vadállomány  

hasznosítására irányuló tervszerű tevékenység.” 

A vadászat a jogszabályi meghatározáson túl egyúttal szórakoztató sport, egészséges 

szórakozás is, amelynek gyakorlása során nemcsak megismerjük, de meg is szeretjük a 

vadászterületet, a természetet. A korszerű vadgazdálkodás pedig az ember és a 

természet kapcsolatának egyik legegészségesebb megnyilatkozása. Az ember 

mesterséges beavatkozással éri el, amit a természet valaha maga tartott egyensúlyban. 

Gondoskodik arról, hogy a vadászterületen annyi vad éljen, amennyit az el tud tartani, 

selejtezéssel segíti elő a vad életképességének és minőségének fejlődését, gondoskodik 

a változatos növényzetről, őrzi a tiszta vizet. Ma a kellő önfegyelemmel végzett vadászat 

egyúttal fontos természetvédelmi tevékenység is, szinte hozzátartozik a természet 

életéhez. 
 
2.2.A vadászat előkészítése, szervezése, rendezése 

A társas vadászatok biztonságos lebonyolításának és eredményességének 

előfeltétele a megfelelő előkészítés, a szervezés, és a rendezés. Ugyancsak megfelelő 

előkészítést és szervezést igényelnek az egyéni vadászatok. Mielőtt mindezekre sor 

kerülhet, a vadászatra jogosult (vadásztársaság vagy állami szerv) illetékes 

szakembereinek ismerni kell a kezelésükben levő vadászterület minden részét, és 

vadállományának vadféleségenként számon tartott mennyiségi és minőségi helyzetét. 

Ezek ismerete alapján készítik el éves vadászati tervüket, amelynek tartalmaznia kell,  

hogy melyik vadfajból mennyit, milyen nemű és minőségű vadat kívánnak elejteni. 

A vadászati tervek teljesítése érdekében a vadászatra jogosult (illetékes szakembere!) 

elkészíti az év vadászati programját, amelyben meghatározza, hogy hol, mikor, milyen 

vadászatra kerül sor. Ehhez tisztában kell lennie az egyes területrészeken folyó mező- és 

erdőgazdasági  munkákkal  és  a  munkáknak  az  év  különböző  szakaszában  várható 
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állásával. Fontos tehát, hogy a vadászatra jogosult jó kapcsolatot tartson a területileg 

érintett mező- és erdőgazdasági üzemek gazdálkodását irányító felelős szakemberekkel. 

A  vadászati  (vadbefogási)  tervek,  valamint  a  vadászati  program  elkészítéséhez 

szükséges tudnivalókkal elsősorban a vadásztársaságok vadászmesterének kell tisztában 

lenni,  ehhez  a  hivatásos  vadászoktól  kapott  minél  pontosabb  információk  adják  a 

leghatékonyabb segítséget. 

Amennyiben a helyi mezőgazdasági munkák vagy az időjárási viszonyok a vadászati 

program módosítását tennék szükségessé – e téren a vadászmesternek elsősorban a 

vadászterületet állandóan ellenőrző hivatásos vadász bejelentéseire kell támaszkodni – 

úgy azt a vadásztársaság tagjain kívül a programról már előzetesen tájékoztatott 

szervekkel is közölni kell. 

A vadászatok előkészítése, szervezése, rendezése és vezetése a vadászat vezetőjének, 

vadásztársaságnál a vadászmesternek, állami szervnél a vadgazdaság vezetőjének a 

feladata, aki mindezeket a hivatásos vadász (vadászok) közreműködésével végzi. 

A vadászat vezetőjének minden esetben tökéletesen ismernie kell a program szerint 

levadászásra kerülő területrész helyi viszonyait (könnyen vagy nehezen járható, 

csúszós, süppedős terep, stb.) és vadállományát. Tudnia kell, hogy esetenként hol, 

mikor, mennyi puskával, mekkora teríték várható, ennek megfelelően határozza meg a 

vadászat módját, és gondoskodik a megfelelő számú hajtóról, illetve szállítójárműről. 

Eldönti a vadászat kezdetének, végeztének időpontját és közben az egyes hajtások 

időtartamát is. Meghatározza azt is, hogy hol, mikor, meddig tartanak ebédszünetet. 

Gondoskodik – még a vadászat előtt – a teríték értékcsökkenés nélkül való rendeltetési 

helyére szállításáról is. 

A vadászatvezető – ha szükségesnek látszik – készítsen részletes vázlatot az egyes 

hajtások területéről, és annak adottságait figyelembe véve határozza meg, hogy az 

indulásnál megadott távközök esetleg hol, melyik részen, milyen módosításra szorulnak, 

miként kell azokat változtatni. Mindezeket beszélje meg a vadászatvezető a hivatásos 

vadásszal és mindazokkal, akikre teendőiből egyet-mást rábízni kíván, mert csak így 

várhatja, hogy munkájához az illetőktől megfelelő segítséget kapjon. Előre határozza 

meg, hogy a hajtás hol álljon meg, hol kell kiigazodni a vonalnak, mikor, hol legyenek a 

fogatok, hol adják le a hajtók a vadat a hajtás végén, vagy esetleg a vadászat közben is. 
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Mindezeket időben – legkésőbb a minden vadászat előtt kötelező vadászmesteri 

(vadászatvezetői) eligazításkor – közölni kell, hogy a résztvevők mindegyike pontosan 

tudja, mikor mit csináljon. 

Az apróvadas ráhajtásokon, valamint a vaddisznóhajtások alkalmával előre ki  kell jelölni 

a lőállásokat, esetleg el is kell készíteni őket még jóval a vadászat előtt. Az eligazítás 

során ki kell térni arra is, hogy a hajtás végeztével mi a résztvevők további teendője. 

A vadászmester intézkedjen, hogy a vadászat előtti napon a hivatásos vadász nézze át, 

zavarás nélkül, az egyes hajtások területét, és győződjön meg róla, hogy időközben a 

területen nem történt-e módosítást igénylő változás. Kellemetlen és rontja a vadászat 

eredményességét, ha vadászat közben derül ki, hogy a levadászásra tervezett 

kukoricatáblán éppen törik a kukoricát, vagy a kukoricaszárat már előző nap levágták. 

Ugyancsak nehéz helyzetet teremt, ha vadászat közben veszik észre, hogy a lehajtásra 

tervezett zsombékosban, nádasban áll a víz, azon vadászni nem lehet. A nyulászásra 

tervezett szántás járhatatlanságáról sem a vadászat során kell meggyőződni. A lefagyott 

vizek jégpáncéljának felengedését szintén nem vadászat közben kell megállapítani. 

Előfordulhat, elsősorban az időjárási viszonyok változása esetén, hogy az előző nap 

még járható terep másnapra már járhatatlanná vált. Ez esetben, ha az időjárás egyébként 

alkalmas a vadászatra, hirtelen kell dönteni az esetleg megoldható helycseréről. 

A vadászat vezetőjének minden társas vadászat előtt ellenőriznie kell a fegyvereket, 

vadászjegyeket, sebkötöző csomagot. A vadászattal kapcsolatos tudnivalókra 

vonatkozóan részletes eligazítás kell adnia a résztvevőknek. Ebben térjen ki a 

balesetelhárításra, a hajtások számára, módjára, irányára, a lőhető vad fajára, nemére, a 

távközökre, a lőállásokra, valamint arra, hogy a hajtás végeztével ki mit tegyen. Azután 

kinek-kinek jó vadászatot kívánva elindíthatja a vadászatot. 

 

Az előzetes megbeszélés alapján, a munkavizsgát tett vadászebükkel megjelenő 

vadászoknak a vadászat vezetője még külön eligazítást is tartson. A hajtók, fogatok, 

járművek eligazítását a vadászat vezetője vagy maga tartja, vagy a hivatásos vadászra 

bízza. A ráhajtásos vadászatokon a vadászok felvezetése a lőállásokhoz vagy a 

vadászatvezető, vagy a hivatásos vadász feladata, de a vadászmestertől kapott megbízás 

alapján a vadásztársaság valamelyik tagja is elvégezheti ezt. 
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A vadászat során a vadászat vezetője mindig úgy helyezkedjen el, hogy minél többet  

lásson a vadászatból, a vadászok, a hajtók, fogatok tevékenységéből. Esetleges, a 

vadászat közben kiadott rendelkezését ugyancsak mindenkinek végre kell hajtani. 

A vadászat végeztével a vadászat vezetője a már előzetesen kiadott utasítása alapján 

elkészített terítékhez szólítja a vadászokat és a hajtókat. Bejelenti, hogy a vadászat 

véget ért, beszámol az eredményről, megköszöni a vadászok közreműködését, a 

hivatásos vadászok, valamint a hajtók munkáját, és gondoskodik a „vadászrészek”, 

továbbá a hajtók bérének kiadásáról, valamint a teríték megmaradt részének 

elszállításáról. 
 

A törvényesen engedélyezett egyéni apróvadvadászatok esetén (vízivadra, erdei 

szalonkára és dúvadra) a vadásztársaság közgyűlésének döntése alapján ugyancsak a 

vadászmester mondja meg, hogy mikor, mire, hol lehet vadászni. A vadászmester tudja, 

hogy hol, kinek kell esetenként bejelenteni vagy az erre rendszeresített könyvbe (Egyéni 

Vadászati Napló) beírni, hogy ki, mikor, hová megy, és a vadászat végeztével, miből 

mennyit lőtt. 

A nagyvad egyéni vadászatát illetően a vadászatra jogosult szintén a jóváhagyott 

vadászati terve alapján készíti el az évi vadászati programot. Arra vonatkozóan, hogy a 

nagyvadféleségek tervezett mennyiségéből vadfajonként ki-ki mennyi, milyen nemű és 

minőségű vadat lőhet, a vadászatra jogosult maga dönt. Ugyancsak maga határozza meg 

azt is, hogy egyes esetekben (pl. vadkárelhárító vadászatokon) mire, hol kívánatos 

vadászni. Abban az esetben azonban, ha a vadász döntheti el, hogy mire, hol és hogyan 

kíván vadászni, úgy a házi szabályokban kiadott rendelkezés alapján ki-ki bejelenti, 

illetve az erre rendszeresített könyvbe beírja, hogy hol, mikor, milyen módon vadászik, 

illetve a vadászat végeztével, miből mennyit lőtt, sebzett vagy hibázott, hol hány lövést 

tett. 
 

A vadász köteles gondoskodni a lőtt vad szakszerű kizsigereléséről és a sebzett vad  

gondos utánkereséséről. A vadászatra jogosult pedig köteles a lőtt vad időbeni 

rendeltetési helyére szállításról gondoskodni. Ez általában a vadászmester feladata, a 

hivatásos vadászok bevonásával. 
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Senki sem jelentheti vagy írhatja be magát vadászni oda, ahová arra az időre másik 

vadász már bejelentkezett. A bejelentett vagy beírt területrészt senki önkényesen fel 

nem cserélheti még akkor sem, ha az arra a helyre való bejelentkezése vagy beírása 

idején más még nem volt beírva. A vendég kíséréséről minden esetben a házi 

szabályban előírtaknak megfelelően kell gondoskodni. 

A nagyvad egyéni vadászatának előkészítésében a legfontosabb, sikert biztosító 

tényező, a vadőrök terület- és vadállomány ismerete alapján a vadjárásról adott 

információ. A vadászatok eredményességét szolgáló területi berendezések, elsősorban a 

cserkészutak, a magaslesek karbantartása szintén olyan feladat, amiről elsősorban a 

vadászmesternek kell gondoskodni a hivatásos és sportvadászok bevonásával. 

Ugyancsak jelentős tényező a vadásztársasági tagok tapasztalatcseréje, ami saját és 

vadásztársaik vadászatának sikerét is feltétlenül elősegíti. 

Nagyvad elejtésekor gondoljunk mindig a végtisztesség megadására, az „utolsó falat” és  

a töret elkészítésére. 

 
Feladatok: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

− 

− 

− 

 

Ismertesse a vadászat fogalmát! 

Ismertesse a társas vadászat előkészítésének főbb mozzanatait! 
 
Ismertesse a hivatásos vadászok feladatait a vadászat előkészítése során!

Írja le a vadászatvezető feladatait a vadászaton! 

Írja le az egyéni nagyvadvadászat szervezésének mozzanatait! 
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3. VADÁSZATI MÓDOK 
 
 

A vadászat célja a vad elejtése, birtokbavétele, és ezt a célt a vadász különféle módon 

igyekszik elérni. 

Az ősember minél közelebb igyekezett kerülni a vadhoz, óvatosan megközelítette, vagy 

a váltója mellett megleste, hogy kezdetleges fegyvereivel – kővel, doronggal, bunkóval, 

kőbaltával – elejthesse. 

Az idők során az ember értelme fejlődött, igényei növekedtek, és ezekkel arányosan 

tökéletesedtek a vadászati módszerek is. Veremben, kelepcében fogta, később lóháton 

űzte, majd – a fejlődés további fokán – távolabbról nyíllal lőtte a vadat. Figyelembe 

vette a vad sokféle útmutató jelét, egyre jobban kihasználta a természet nyújtotta 

lehetőségeket, majd közösségbe tömörülve vadászott. Az évszázadok során aztán a vad 

elejtésére szolgáló eszközök mellett egyre csiszolódtak a vadászati módok is, és ma már 

világszerte nemcsak a kiváló sörétes és golyósfegyverek, hanem a jól bevált vadászati 

módok is segítik a vadászat eredményességét. 

Ezek a vadászati módok alapvetően két csoportba sorolhatók: vannak társas vadászatok, 

és egyéni vadászatok. 

A vadgazdálkodás „apróvadtermését” a vadászok közösségének részvételével tartott 

társasvadászatokon takarítják be. Ezek a különböző hajtások. Egyetlen nagyvadfélénk a 

vaddisznó, amelynek vadászatát társas formában, hajtásban is gyakorolják. 

Egyéni vadászatnak minősül a vadász egyenként, magánosan, vagy esetleg 

másodmagával gyakorolt vadászata. Ez a vadászati mód, illetve ennek különböző válfajai 

elsősorban a nagyvad elejtésére, valamint a vízivad és az erdei szalonka vadászatára 

szolgálnak. Ezek az egyéni vadászati módok a cserkeszés, a les, a barkácsolás, és az 

ezek kombinációjából alakult – az egyes vadfélék elejtésére különösen alkalmas – 

speciális vadászati módok. 
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3.1.Egyéni vadászati módok 
 

3.1.1. Cserkészés vagy cserkelés 

Cserkészésről beszélünk, ha a vadász csendesen lopódzva igyekszik a vad közelébe 

jutni. Ez a nagyvad vadászatának hagyományos, az okszerű vadgazdálkodás keretében 

elengedhetetlen módja. 

A cserkészés voltaképpen olyan erőpróba a vad kifinomult érzékszervei és az emberi 

ész, ügyesség között, amelynek kimenetele mindig bizonytalan. Akkor győz a vadász, 

ha előbb veszi észre a vadat, mint az őt, ha közelébe tud férkőzni, és észrevétlen 

maradva alkalma nyílik a vad alapos megfigyelésére, vagy ha a vadgazdálkodás érdekei 

úgy kívánják, elejtésére. Ennek sikere a következő tényezőktől függ: 

1. A nesztelen járás alapvető feltétele a sikeres cserkészésnek. Minél hangtalanabbul 

járunk, annál bizonyosabb, hogy a vad nem vesz észre. Az erdőben óvatlanul, nesszel 

járó vadász többnyire már csak a megriasztott vad elugrásának zaját észlelheti, 

legfeljebb csak pillanatokig láthatja a már megugró vadat, de megfigyelésre, biztos 

célzásra nem nyílik lehetősége. Cserkészéseink során tehát mindenekelőtt ügyeljünk a 

minél nesztelenebb járásra. Nyikorgó bakancsunk, ruhánk suhogása, puskánk, 

vadászkésünk, távcsövünk koppanása mind árulónkká válhat. Egészen halk köhintésre, 

tüsszentésre stb. már igen nagy távolságokról megriad a vad, és továbbáll. Járásunk 

hangtalan volta nem csak rajtunk áll, hiszen a száraz avaron, a sűrű aljnövényzetben 

vagy a keményre fagyott, ropogó havon minden igyekezetünk hiábavaló, még óvatos 

lépteinket is meghallja a vad. Ilyenkor csak a megfelelően karbantartott cserkészutakon 

lehet eredményes a cserkészés. 

2. A környezethez való alkalmazkodás, a vad életében is oly nagy szerepet játszó 

„mimikri” ugyancsak nagymértékben befolyásolja a cserkésző vadász sikerét. A vad, 

bár legtöbbjének a látása is kitűnő, nemcsak a hallása, egyéb áruló jel híján sokszor nem 

veszi észre a mozdulatlanul álló vadászt, ha annak külseje, öltözete egybeolvad a 

környezettel. Ezért küszöböljünk ki felszerelésünkből mindent, ami kirívó a 

környezetből. Az elütő színű sál, nyakkendő, vagy a kalapunk mellé szúrt és a 

napfényben megcsillanó vadászjelvény mind könnyen felkelthetik a végtelenül éber, 

gyanakvó vad figyelmét. 
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3. A tökéletes, mindenre kiterjedő figyelemnek ugyancsak nagy szerepe van. Ha mégoly 

hangtalanul és észrevétlenül sietünk is végig a cserkészúton nem sok sikert hoz 

igyekezetünk, jól cserkészni csak lassan, figyelmesen lehet. A belátható tereprész minden 

tenyérnyi darabját fussa át tekintetünk, és ha valami gyanúsat észlelünk, ne sajnáljuk 

az időt, álljunk meg és bizonyosodjunk meg arról, hogy mi az, amit látunk. Az eredőben 

nem minden feketeség fatuskó, és nem minden színes folt száraz bokor. 

4. A jó távcső igen megkönnyíti környezetünk alapos megfigyelését és a vad 

észrevételét, semmiképpen sem hiányozhat a cserkészére induló vadász felszereléséből. 

A fegyver mellett ez a legszükségesebb felszerelési tárgyunk, amely a fontosság 

sorrendjében igen sokszor magát a fegyvert is megelőzi. Sok esetben szemünk 

elégtelennek bizonyul, és a biztos felismerés csak távcsővel lehetséges. A gallyaktól 

sokszor alig elütő szarvasagancsot vagy a fák, bokrok takarásában álló nagyvadat igen 

sok esetben csak távcső segítségével vehetjük időben észre. De ha szabad szemmel 

észre is vettük a vadat, az egymagában legtöbbször még nem elegendő. Az okszerű 

vadgazdálkodás keretében ugyanis nem minden olyan vad lőhető, amelynek fajára és 

nemére éppen szabad a vadászat. A jó vadgazda nem él fenntartás nélkül a törvény 

nyújtotta lehetőségekkel sem, és nem hoz terítékre nagyvadat anélkül, hogy előbb jól 

szemügyre ne vette volna. 

5. Az erdők „szárnyas híradóinak” közreműködése sok esetben döntően kihat a 

cserkészések eredményességére. Ez a közreműködés azonban kétélű. A szarka csörgése, 

a szajkó lármája legtöbbször jelent valamit. Vagy a vadásznak árulkodik a vad 

hollétéről, vagy a vadnak a vadászéról. E szárnyas hírnökök bevett szokása, hogy 

hangoskodva hosszabb-rövidebb ideig követik az erdő zavartalanságának megbontóját. 

Ilyen esetekben tehát, ha a madarak bennünket jeleznek, legcélszerűbb, ha valami bokor 

vagy fa takarásában csendesen meghúzódunk, míg hívatlan kísérőink tovább nem állnak. 

6. A vadász tökéletes látása és hallása ugyancsak döntő fontosságú. Ez azonban annyira 

kézenfekvő, hogy sokat nem is kell beszélnünk róla. Nagyothalló, gyengébb látású 

ember kísérővel menjen vadászni, mert anélkül legfeljebb csak az erdő kívánatos 

nyugalmát zavarná, minden kézzelfogható eredmény nélkül. Tökéletlen érzékszervekkel 

a vadászat minden fajtája nehézségekbe ütközik, eredményes cserkészés pedig 

semmiképpen sem lehetséges. 
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7. Legvégül emlékezzünk meg a cserkészés eredményességét nemcsak a 

legérzékenyebben, de leggyakrabban is befolyásoló tényezőről, a széljárásról. Erre 

mindenkor, minden körülmények között figyelemmel kell lennünk, mert ellenkező 

esetben a legjobban előkészített és végrehajtott cserkészés is eredménytelen marad. 

Ennek fő oka, hogy vadunk, kiváltképpen a nagyvad szaglása tökéletesen kifinomult. 

Kedvezőtlen széljárásban, ha a szél feléje fúj, a vad már több száz méterről megérzi 

szagunkat, szimatot kap, és minden körülmények között megugrik. A szél igen jól viszi 

a hangot is, óvatos cserkészésünknek még egészen kis neszét is meghallja a vad, ha 

rossz a szelünk. Ha tehát cserkészés közben hirtelen tarkónkon érezzük a szelet, 

hagyjunk fel tervezett utunkkal, mert a megkezdett irányban továbbcserkészve csak 

minden vadat elriasztanánk. Mielőtt tehát cserkészésre indulunk, vegyük figyelembe a 

szélirányt, és aszerint irányozzuk elő utunkat. Nem elég azonban, ha a faluban vagy a 

vadászháznál tapasztalt szélirányt vesszük csak figyelembe. Ismernünk kell, hogy a 

vadászterület egyes részein fújó északi, déli, keleti, nyugati szél milyen időben, hol és 

merre vág. A lapályon, síkságon állandóbb a szél iránya, ott könnyebb az útirány 

megtervezése. Hegyes vidéken azonban már bonyolultabb a helyzet. Többnyire más a 

szél iránya a hegyen, mint a völgyben, napkeltekor és más napnyugtakor. Különösen 

csalfa a gyenge szél, könnyen előfordulhat, hogy a szemből vagy oldalról észlelt 

légáramlást minden átmenet nélkül egyszerre csak hátulról kapjuk. Az ilyen változó 

széljárású helyeken a legértékesebb segítséget az alapos területismeret adja, ennek 

birtokában cserkészéseinkkel többnyire eredményesen alkalmazkodhatunk a 

vadászterület különböző részeinek széljárásához. Ha a sportvadászt a cserkészeten 

hivatásos vadász kíséri, akkor annak legyen gondja rá, hogy a sportvadász a lehetőségek 

szerint szintén mindenben eleget tegyen a sikeres cserkészés követelményeinek. 
 

3.1.2. Lesvadászat 

A les az egyéni vadászatnak, valamint a vadállomány megfigyelésének igen célravezető  

módja. Lesvadászaton a vadász várja magához a vadat. Lényegesen könnyebb tehát a 

feladata, mint a sokkal több tényező által befolyásolt cserkészés során. Ennek ellenére 

nem szabad lebecsülni a lesvadászatot, a vadgazdálkodás gyakorlásában igen nagy a 

jelentősége. Sok esetben egyedül eredményes módja a vadvédelmi feladatok helyes 

megoldásának,  a  vadkárok  meggátlásának,  a  tenyésztési  és  gazdasági  szempontból 
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egyaránt kívánatos vadlelövéseknek és nem utolsó sorban a vadászszenvedély 

kielégítésének. Különbséget kell tennünk a les kétféle célja között. Egyes helyeken (pl. 

etetők, sózók) azért várjuk lesen a vadat, hogy megfigyeljük, elbíráljuk, hogy tiszta 

képet nyerjünk vadállományunkról. Ezeken a helyeken soha ne tegyünk lövést, mert 

ezzel vadunkat éppen azokról a helyekről riasztanánk el, ahol tartózkodása vadvédelmi 

szempontból kívánatos. Más helyeken azért ülünk lesben, hogy a lelövésre érdemes 

vadat leterítsük. 

A lesvadászat kimenetelét, a cserkészés eredményességéhez hasonlóan, ugyancsak több 

tényező befolyásolja. 

1. A cserkészéshez megkívánt nesztelen járás helyett a lesen a nesztelen ülés a fontos. 

Ez nem felesleges figyelmeztetés, mert neszezéssel már sokan rontották el 

lesvadászatukat. A vad messze elkerüli leshelyünket, ha azon mozgunk vagy neszezünk. 

2. A környezethez való alkalmazkodás a lesen is nagyon jelentős. Kedvező széljáráskor 

valamennyien tapasztalhattuk, hogy a mozdulatlan vadászhoz sokszor elég közel jön a 

vad, és olykor még közvetlen közelünkben sem vesz tudomást jelenlétünkről, ha külsőnk 

nem üt el a környezetünktől. 

3. A vadász tökéletes, mindenre kiterjedő figyelme a lesen is igen fontos, mert minél 

előbb vesszük észre a közeledő vadat, annál előnyösebb helyzetben vagyunk, akár a vad 

megfigyelése, akár az elejtése áll szándékunkban. 

4. A jó távcső leseinken éppen olyan szükséges, mint a cserkésző vadászataink 

alkalmával. a fő szempontok azonosak a cserkészésnél már megbeszéltekkel. 

5. A vadat jelző szárnyas hírnökök, leggyakrabban a szajkó, a szarka és a rigó, jelzései a 

lesen is gyakran útbaigazítanak a vad helye, mozgása vagy közeledése felől. 

6. A vadász hibátlan érzékszervei, első sorban a látása és hallása, a les 

eredményességéhez feltétlenül szükségesek. Ha ezek valamelyike hiányzik, nemcsak a 

jó eredmény marad el, de súlyos, sőt halálos szerencsétlenségek is előfordulhatnak. 

7. A széljárás ugyancsak hatással van leseink kimenetelére éppúgy, mint a cserkészésre. 

Egyedül a magaslesen kevésbé jelentős tényező a szél járása, mert ha rossz a szelünk, 

úgy az többnyire elvág a közeledő vad felett, és az nem érzi meg szimatunkat. 

8. A kényelemnek szintén jelentős szerepe van a lesvadászat kimenetelében. Aki már 

tapasztalta, az tudja, milyen fontos, hogy a lesre szánt, olykor több órás időt természetes 

testtartásban, kényelmesen ülve tölthessük el, ne pedig kényelmetlenül, összeszorulva, 
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féloldalasan feszengve. Az eleinte csak kényelmetlen ülés a negyed-, félórák múlásával 

egyre kínosabbá válik, és mindjobban eltereli a figyelmünket környezetünk és a várt vad 

felől. Ha pedig ilyen esetben lövésre kerül a sor, akkor természetellenes testtartás és 

elgémberedett tagjaink csökkent hasznavehetősége miatt képtelenek vagyunk a nyugodt, 

biztos célzásra, és elhibázzuk vagy megsebezzük a vadat. A kényelmes elhelyezkedés 

lehetőségére tehát már a leshely elkészítésekor legyen gondunk. 

9. Fontos követelmény, hogy a leshelyről jó kilátásra és eredményes lövésre legyen 

lehetőség. Ha a vadászt hivatásos vadász kíséri a magaslesre, akkor mindig ő menjen fel 

a létrán a vadász előtt, és győződjön meg a létra, valamint a les ülőkéjének biztonságos 

használatáról. 
 

3.1.3. Barkácsolás 

Járműről történő vadászat. A gyakorlatban jól felhasználható tapasztalat, hogy a vad 

közelebbről várja be a lovas fogatot, sőt többnyire a gépjárművet is, mint az embert. Ezt 

használja ki, amikor az arra alkalmas utakon kocsival igyekszik megközelíteni a vadat, 

és közelébe érve a kocsiról vagy leszállva róla, takarás (fa, bokor) mögül lő. Ilyenkor 

arra is lehetőség van, hogy még közelebb lopakodva igyekezzék a vadász megfelelő 

lőtávolságra kapni a tovahaladó kocsi után figyelő vadat. Sík terepen, kocsiról lőve a 

lövedék útját a becsapódásig mindig szemmel kísérhetjük, még hibázás esetén is. A 

kocsiról leszállva, a földről tett lövés azonban sík területen könnyen veszélyes lehet, 

mert hibázás esetén a lövedék útját nem kísérhetjük mindvégig szemmel, és így könnyen 

balesetet idézhetünk elő. 
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1.kép: Sikeres barkácsolás után 

A barkácsoló kocsi lehetőleg alacsony legyen, használata előtt négy tengelyvégére, a 

keréken belül, tegyünk egy-egy friss vastag bőrkarikát és kenjük meg őket vastagon 

kocsikenőccsel. Így a kerekek kevésbé zörögnek, és kisebb zajjal közeledhetünk a 

vadászterületen. Élénk színű, fehér vagy világosszürke lovat lehetőleg ne használjunk 

barkácsoláshoz. A nyerítő, horkoló vagy prüszkölő ló ugyancsak károsan 

befolyásolhatja a vadászat eredményességét. A vadász számára mindig kényelmes helyet 

kell készíteni a kocsin, ahol könnyen mozoghat. 

A legújabb rendelkezések szerint a lovas fogaton kívül terepjáró gépkocsi is használható 

barkácsoláshoz, ha arról mindenfelé akadálytalan kilátás nyílik, és a vadász számára 

megfelelő, biztonságos, balesetveszély-mentes, a kilövésre alkalmas hely van rajta. 

Kizárólag fedetlen terepjáró gépkocsiról, és sohasem a gépkocsivezető mellől, hanem 

csak a gépkocsin rögzített üléseken elhelyezkedve vadászhatunk, ha a körülmények 

figyelembevételével ez látszik a legcélszerűbbnek. Ha pl. állományszabályozás, 

selejtezés vagy vadkárelhárítás céljából rövid idő alatt nagyobb területről, több vadat 

kell lőnünk, akkor indokolt a „motorizált” barkácsolás. 

Ez azonban mindenkor csak sajátos vadászati mód, de nem lehet elsődleges, vagy 

általános. Azt is tartsuk szem előtt, hogy a gépkocsin a fegyvert mindig „elzárva” kell 

tartani (biztosított állapotban), és lőni csak akkor szabad, ha a gépkocsi megállt és a 

motort is leállították. Mezőgazdasági munkagépet vagy ahhoz hasonló járművet 

barkácsoláshoz nem használhatunk. 
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3.1.4. Különleges egyéni vadászati módok 

Az egyes vadféleségek természetének, tulajdonságainak, sajátos szokásainak 

figyelembevételével kialakított vadászati módot nevezzük különlegesnek. E vadászati 

módok jelentős része ugyancsak a cserkészéshez, illetve a lesvadászathoz, vagy a kettő 

kombinációjához sorolható. 
 
Szarvasbőgés 

A szarvas, lesekkel egybekötött cserkésző vadászatának méltán legtöbbre becsült 

lehetősége ősszel, a szarvasbőgés idején kínálkozik. Nyár végével, szeptember elejével 

veszi kezdetét legértékesebb trófeás vadunk, a gímszarvas násza, és elmaradhatatlan 

velejárója, a szarvasbőgés. A szarvasbika éjjel-nappal teheneivel van, vagy azok 

közvetlen közelében tartózkodik, és jaj a vetélytársaknak. Ilyenkor súlyos, sokszor 

halálos kimenetelű párbajok színhelyévé válik az őszi erdő. 

Szarvasbőgéskor a vadász a szarvasbika üzekedési  hangjával vezeti félre, és hívja 

magához a bikát, vagy legalábbis igyekszik annak közelébe jutni. Magát a bőgést 

egyszerű   tülökkel,   triton-csigával,   lámpaüveggel   vagy   műanyagokból   formált 

„bőgőkürtökkel” imitálhatja a vadász. 

Ismernie kell a vadásznak a cserkeszés és a lesvadászat minden fortélyát. Tudnia kell, 

hogy hol tartózkodnak nappal a szarvasok, ismernie kell legelőjüket, és a szokott rigyető-

helyeket és bőgőhelyeket. Ki kell nyomoznia a váltókat is, amelyeket a szarvasok 

tapostak ki nappali rejtekük, a bőgőhelyek és a legelőjük között. A szarvas elég 

pontosan betartja váltóját, sőt a ki- és beváltás idejét is. 

A szarvasbőgés eredményes kihasználásához tisztában kell lenni a bőgés különböző 

árnyalatainak jelentőségéve, hogy melyik érzelem milyen hangban nyer kifejezést, sőt a 

bika hangjából a vadásznak a bika korára is tudnia kell következtetni. 

Az öreg bika ritkán, halkan és röviden bőg, kivéve, ha dühös. A fiatalabb bika, különösen, 

ha tehenek nélkül áll, gyakran és hosszan bőg. 

Az egyéves bikaborjú még anyjához húzódva lesi bikatársai – számára még érthetetlen 

lármáját – bőgését. 

A kétéves bika még a csapattal van, ahonnan – bár tehénhez még amúgy sem nyúlna – 

gyakran elverik az idősebb bikák. 
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A hároméves bika már külön utakon jár. Ösztönösen igyekszik a családalapításnak 

eleget tenni, de az idősebb, erősebb bikák minduntalan elverik a tehenek mellől. 

Elégedetlenségének gyakori bőgéssel ad kifejezést, és többnyire a tehenek közelében 

tartózkodik. 

A négyéves bika már mint esélyes „mellékbika” szerepel. Hosszabb-rövidebb ideig 

tehenei is vannak, melyekre féltékenyen vigyáz, míg valamelyik erősebb vetélytársa el 

nem űzi tőlük. 

Az ötéves szarvasbika erejének tudatában bátran megy neki a többi bikának. Minden 

bőgésre szorgalmasan válaszol. Ezeket, valamint a négyéves bikákat „bőghetjük be” 

legkönnyebben. 

Az idősebb bikák az erőviszonyoktól, valamint a tehenek számától függően fő- vagy 

mellékbikák. Szépszerével vagy küzdelem árán majd mind tehénhez jutnak, és jóval 

kevesebbet bőgnek, mint négy-ötéves vágytársaik. 

A szarvasbikák júliustól az üzekedés (rigyetés) idejéig vannak legjobb kondícióban. 

Ekkor mondjuk, hogy dőhér a szarvas. Mezőgazdasági kártevésük ilyenkor a 

legszámottevőbb. A dőhér szarvas igen keveset mutatkozik, ellustul, keveset mozog, és 

a nap legnagyobb részét a jó búvóhelyet nyújtó sűrűségekben piheni át. 

A bőgés előtt, amit a beállás idejének nevezünk, ne zavarjuk a területet, mert háborgatás 

esetén bikáink elhúzódnak onnan. 

A beállás előtt a bikák viselkedése lényegesen megváltozik. Az addig jól megférő bikák 

elidegenednek egymástól. Ideges feszültség vesz erőt rajtuk, és az eddig legfeljebb 

játékosan összekoccantott agancsaikat most már indulatosan csattantják össze. Nem 

maradnak tovább együtt, különválva, földre szegezett fejjel, szaglászva követik a tehenek 

nyomát, majd a csapatbikák (főbikák) beállnak a csapatokhoz. A többi bika a csapatok 

közelében tartózkodva reménykedik, hogy előbb-utóbb rá is sor kerül még. 

A csapat mellett settenkedő bikákat mellékbikáknak nevezzük. Ahol bővebben van 

tehén, ott több bika jut állandó tehénhez vagy tehenekhez, tehát több lesz csapatbika. A 

jó erőben levő mellékbikák egy része kereső bikává válik. Ezek csapattól csapathoz 

járva kihívóan és sokat bőgnek. Kereső bika lesz azokból a csapatbikákból is, amelyeket 

a megtermékenyített tehenek nem vesznek fel többé. Ezek a bőgés végéig, mint kereső 

bikák járnak ide-oda, és ha nem túl öregek, sokat bőgnek, harsognak (vándorbőgés), és 

gyakran igen nagy verekedéseket kezdeményeznek. 
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Háremét a szarvasbika az esti szürkületkor bőgve tereli a rigyetőhelyre. Este teheneivel 

vált ki a legelőre, ahonnan hajnalban váltanak vissza a biztonságos sűrűbe. Nálunk 

nappal csak ritkán bőg a bika, legfeljebb mordul egyet-egyet, azonban este mintegy 

éjfélig, és hajnalban annál hevesebben „orgonálnak”. Hűvös, holdvilágos éjszakákon 

egész éjjel bőgnek a bikák. Ahol az erdő nem zavart, ott még a délutáni órákban, sőt 

olykor napközben is hallhatunk szarvasbőgést. Különösen jellemző a nappali bőgés a 

magashegységi szarvasokra. A Kárpátokban pl. megtörtént, hogy nappal sokkal jobb 

bőgés volt, mint este és hajnalban. 

Ha a vadász mindezekkel már teljesen tisztában van, akkor a szarvasbőgés idején már 

maga is beavatkozhat a szarvasbikák diskurzusába. Vetélytársat mímelve magához 

hívhatja a harcra kész bikákat a fontosabb bőgőhangokkal (tehenet kereső bika, 

tehenének udvarló bika, győztes bika, illetve a pihenő bika hangjával), vagy közelükbe 

férkőzhet anélkül, hogy gyanút keltene. 

 
2. kép: Bőgő bika szeptemberben 

Igen sok esetben azonban nem is maga az érzelmeivel elfoglalt szarvasbika, hanem a 

vele levő szarvastehenek valamelyike veszi észre a vadászt, riad meg, és riasztja el az 

egész csapatot. A vadásznak tehát nemcsak a megközelíteni kívánt szarvasbika, hanem 

a szarvastehenek éberségét is ki kell játszania, hogy közvetlen közelükbe juthasson. 

A szarvasbika vagy a szarvasrudli (szarvascsapat) közelébe jutás azonban még csak fél 

siker; ekkor van szükség a két legfőbb vadászerényre, a higgadtságra és az 

önmérsékletre. A vadász csak akkor engedje útjára a golyót, ha alapos szemrevételezés 

után megállapította, hogy a behívott vagy megközelített szarvasbika valóban elejtésre 

való. Csak akkor görbüljön ujja a ravaszra, ha biztos benne, hogy a szarvasbikát az 
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állományban nélkülözheti, vagy ha örökítésre nem kívánatos selejtbikával áll szemben, 

és elejtésével nem az értékes tenyészegyedek számát csökkenti. 

Őzhívás 

Nyár idején erdő-mező vadja – elsősorban a nagyvad – a sűrűk árnyékában tölti a 

nappalokat, ahonnan csak az alkonyati, esti órákban vált ki, majd hajnalban ismét 

visszahúzódik rejtekhelyére. Július második felében azonban őzeinknél ettől a 

„napirendtől” lényeges eltérést tapasztalunk. Az eddig csak kényelmével, biztonságával 

és gyomrával törődő őzbak a tikkasztó meleg ellenére napközben is elhagyja a 

lombsátrak sűrűjét, amelynek árnyékos rejtekében eddig átkényelmeskedte a 

nappalokat, sőt elhagyja megszokott, állandó körletét is. Hová lett, merre van erdő- 

mező halk léptű, kecses daliája? Önkéntelenül is választ kapunk rá, amikor az addig 

csak a gidáival járó őzsuta mellett egy július végi napon ott találjuk a szokott helyén 

hiába keresett őzbakot is. 

De változtat életmódján az őzsuta is. Eddig, napközben az sem igen mutatkozott, és 

alkonyattal meg hajnalonként, „mozgása” szokott idején is csak az önvédelemhez 

szükséges óvatosságra, étvágya kielégítésére és gidáinak biztonságára volt gondja. Most 

valami ideges izgalom vesz erőt rajta, nappal is elhagyja megszokott rejtekét, hosszabb- 

rövidebb időre elhagyja gidáit is, és ösztönös epekedéssel, vágyakozó hangon teszi 

közzé erdőn-mezőn, hogy a forró nyári nap megérlelte az őzek szerelmét, megkezdődött 

az őzek násza. Vágyakozását nemcsak hívó szavával, hanem az őzbakok gerjedelmét 

felkeltő mirigyváladékának maga után hagyásával is hirdeti. 

Ekkor érkezett el az őzhívás ideje. A vágyakozó vagy féltékeny őzbakok csalsípunkkal, 

az őzsuta hívó-vágyakozó (epekedő), panaszhangjának, illetve a vészsirámjának élethű 

utánzásával csalhatjuk magunkhoz. Eredményes lehet használni a gidák hangját (hívó és 

panaszhangját) is, főleg akkor, amikor a keresett őzbak sutával van. Ilyenkor elsősorban 

a suta reagál a gida hangjára, és a bak követni fogja a hang vélt forrásának irányába. A 

bajba került őzgidák vészsírásának (panaszhangjának) életszerű utánzása legtöbbször 

szintén eredményes. Erre a suta és a vele levő bak, sőt igen sok esetben a szőrmés és 

szárnyas kártevők is behívatóak. 

Az őzhívással azonban nemcsak kedvező vadászati lehetőséghez jutunk, mert általa igen 

kedvező alkalom nyílik egy-egy vadászterület őzállományának tökéletes 
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megfigyelésére. Megismerhetjük a területnek eddig csak a nyomaikból ismert, de még 

szemtől-szembe nem látott őzbakjait, sőt sokszor olyan bakok is befutnak a csábító vagy 

féltékenységüket felkeltő hangokra, amelyeknek létéről talán még fogalma sem volt a 

vadásznak. Óvatos, rigolyás őzbakok sokszor csak a sötétség biztonságos védelmében 

hagyják el a nappali pihenőhelyeiket, és még hajnal előtt váltanak vissza rejtekükre. 

Eddig csak a ki- és beváltó nyomokból találgathatta a vadász ezeknek a bakoknak a 

korát, minőségét, mivel összeakadnia még nem sikerült velük. A csalsíp eredményes 

használatával, a jól végzett őzhívással sok ilyen „rejtélynek” fejthetjük meg a nyitját. 

A párzás általában július második felétől, még inkább utolsó harmadától augusztus első  

harmadáig, olykor derekáig is eltart (földrajzi adottságoktól függően). Kezdetének 

idejére azonban több tényező is hatással van. A kezdeményezők mindig a suták, ezek a 

tényezők tehát elsősorban a suták párzási kedvére vannak hatással. Az áttelelés, az 

erőnlét, az éghajlat, valamint az egyedek kora a legszámottevőbb tényezők, amelyek az 

őz egyedi jellegén kívül az üzekedés elkezdésére kihatnak. Az enyhe tél, amelyet az 

őzek jó erőben vészeltek át, előbbre hozza a párzási idő kezdetét, míg a zord tél után, 

mikor az őzek erősen megsínylették az időjárás viszontagságait, az üzekedés többnyire 

pár nappal később kezdődik. Melegebb éghajlatú vidékeken korábban, hűvösebb 

éghajlaton, magasabb hegyvidéken később kezdődik az üzekedés. Az idősebb suták 

többnyire hamarabb kezdenek üzekedni, míg a fiatalabbakban valamivel később ébred a 

vágy. 

Az üzekedés elkezdésének legbiztosabb jelei a kergetőző őzek nyomában maradt – az 

erdei tisztásokon, réteken vagy a gabonában is jól látható – „ördöggyűrűk” 

(„boszorkánygyűrűk”), de ugyancsak biztosan megállapíthatjuk a párzás megkezdését a 

júliusi erdőben felhangzó vágyakozó sutahangokból is. 
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3. kép: Ördög- vagy boszorkánygyűrű 

A suták szerelmet ígérő hívásának azután a bakok több-kevesebb hévvel tesznek eleget, 

és ezt használhatja ki a vadász, amikor az őzállomány ivararányának megállapítása, 

bakjainak szemrevételezése vagy az elejthető bak végett maga csap fel epekedő vagy 

esetleg panaszkodó sutának. A suta ugyanis nemcsak hívó szavával csábít, sokszor még 

vonzóbb a riadt, panaszos hang, amelyet akkor hallat, ha nekihevült lovagja túl 

gorombán, túl durván ostromolja. Ez a hang a már sutával levő, kielégült bakra is hat, és 

féltékenységtől hajtva siet a panaszhangok felé. 

Ha az ivararány megfelelő, tehát a suták nincsenek káros túlsúlyban, akkor a bakok 

hamarább és többnyire hevesebben reagálnak a hívó hangokra. Oka ennek, hogy a 

megtermékenyült suták már nem veszik fel a bakot, viszont a bakok még nem teltek be 

a szerelem örömeivel, és így szívesen és többnyire azonnal engednek a csábító 

hívásnak. Ahol túl sok a suta, nagy a „választék”, ott a bakok nekibuzdulása is lanyhább, 

és az egész üzekedés lezajlása nyugodtabb, csendesebb (rejtett üzekedés). 

A párzási időszak kezdetén, legeredményesebb a suta hívó hangjának hallatása, amelyre 

a még suta nélkül álló őzbakok – ha a hívás élethű – minden valószínűség szerint 

befutnak. Igen eredményes a hívó hang használata az üzekedés vége felé is, amikor a 

suták java része már megtermékenyült, de a bakok szenvedélye még nem lohadt le, és 

szívesen vállalkoznak a további „kalandokra”. 

Az üzekedési idő derekán – amikor már a bakok zöme sutával van, és így nem sokat 

hederít a hívó hangokra – a már említett panaszhang utánzása a legcélszerűbb, míg a 

veszélyben lévő őzgidák hangjának élethű utánzásával mindig eredményesen 

próbálkozhatunk. 
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Az őzhívás elsajátításával és begyakorlásával azonban ne a kiszemelt (esélyes) helyen 

próbálkozzunk, mert ezzel erősen zavarnánk őzállományunkat, ami később őzhívásunk 

eredményességét károsan befolyásolná. A begyakorlást otthon, vagy a terület valamely 

érdektelen – tehát nem őzes – részén gyakoroljuk, de mindig a szabadban, és ne a 

szobában kísérletezzünk, mert a négy fal között másként száll a hang, mint odakint, és 

így hamis eredménye jutnánk. 

Az őzhívás helyének kiválasztására vonatkozóan mindig a suták ismert tartózkodási 

helyei az irányadók. A suta ugyanis az üzekedési időben is a megszokott körletében 

található, és a „mézeshetekre” a saját tartózkodási helyét elhagyó bak szegődik hozzá. 

Figyelmesen, mindig szél ellen cserkésszünk a hívásra kiszemelt helyre, és ott a 

megfelelő takarás és a jó kilátás szükséges voltát mindig szem előtt tartva állapodjunk 

meg. A helyi adottságokhoz igazodva csendben üljünk vagy álljunk a kiszemelt helyen, 

és csak érkezésünk után 5-10 perc elteltével kezdjünk hívni. 

A hívás legkedvezőbb napszakára vonatkozóan a gyakorlat azt mutatja, hogy üzekedés 

idején hajnaltól késő estig, „látástól vakulásig” eredményesen próbálkozhatunk. 

Őzhívásra legmegfelelőbb a szélmentes, meleg, napsütéses idő, míg a szeles, hűvös, 

esős időjárás kevésbé alkalmas. Az élethű hívásra leggyorsabban és leghevesebben 

többnyire a fiatal bakok „ugranak be”, míg az óvatos öreg bak többnyire lassan, zajtalanul 

lopakodik a hangok közelébe. 

 

Dámszarvas bika vadászata barcogásban 

Barcogás idején szinte egész nap lehet az izgalomban lévő bikákra nagy eséllyel 

vadászni. Életmódjára és mozdulataiban a dámszarvas sokban hasonlít a gímszarvashoz; 

azonban határozottan előnyben részesíti az alacsonyabb területeket és a hegységekben 

sohasem megy fel oly magasságig, mint a gímszarvas. 

A dámvad, jóllehet állhatatlanabb és nyugtalanabb a gímszarvasnál, állandó helyeihez 

és csapásaihoz általában jobban ragaszkodik és nagyobb csapatokba is szokott 

összeverődni. Nyáron az erős lapátos bika különválva, vagy kis csapatban jár; azalatt a 

bikaborjuk és a nyársasok a nőstényekkel és borjaikkal együttesen élnek. Októberben a 

dámszarvasbikák felkeresik csapataikat, elűzik a nyársasokat és a bikaborjúkat a 

csapatból, és ezáltal kényszerülnek azok, maguk közt kisebb csapatba tömörülni. Amint 

azonban a kifejlődött bikák átestek a párzáson, a gyengébbek újra jelentkeznek a 
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csapatnál. A dámszarvasok a párzási időben, amely akkor kezdődik, mikor a 

gímszarvasok már túl vannak rajta, nagyon ingerültek. A párzásra hívó hangot, amelyet 

gyakran már délután is lehet hallani, legmegfelelőbben rövid, darabos „böfögés”-hez 

hasonlíthatunk. A párzás ideje körülbelül 14 napig tart. A dámszarvas 7 3/4-8 hónapig 

vemhes. Azután a nőstények különválnak, keresnek egy nyugalmas helyet és júniusban 

vagy július elején általában 1 ritkán 2 vagy 3 borjút ellenek. 

Dámbikára a barcogás idejében, októberben vadásznak. Hangja ekkor igen jellegzetes, 

horkantás szerű. A dámbika barcogáskor igen éber, a vadásznak minden ügyességére, 

valamint türelemére szüksége van, hogy egy lapátost ilyenkor terítékre hozzon. 

Legcélravezetőbb és legszebb vadászati mód dámbikára a cserkelés, ami az egyik 

legszebb nagyvadvadászati mód. A vadász egyedül vagy társával, valamint egy 

kísérővadásszal gyalogosan próbál az elejteni kívánt vad közelébe jutni, miközben 

számos egyéb vadat is megcsodálhat. A cserkelés apró "megállások" sorozata, vagyis 

állandó készenlétben figyeli a vadász a vad vélt helyét. 

 
4. kép: Verekedő dámbikák októberben 

A dámszarvas klasszikus módja a barkácsolás is, amikor lovas fogattal vagy szánnal 

indulunk vadászni. A barkácsolás előnye, hogy igen nagy területet lehet egyszerre 

bejárni. A nagyon lassan haladó járműről leszáll a vadász, s miközben a vad figyelmét a 

lassan haladó fogat, vagy szán köti le, a vadász elejtheti a vadat. 
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Muflon kos vadászata üzekedési időszakában 

A muflon hazánkban nem őshonos faj, Korzika és Szardínia szigetéről származik, innen 

telepítették be Európába és a tengerentúlra. Magyarországra 1868-69-ben Nyitra 

megyébe hozták be az első példányokat. Ma az ország középhegységi területein 

gyakorlatilag mindenütt előfordul, általában szigetszerű elhelyezkedésben. 

A betelepítés után legjelentősebb előfordulási helyei Magyarországon a Mátra, a Budai- 

hegység, a Börzsöny, a Bükk, a Pilis és a Vértes. A Zempléni-hegység muflonjainak 

minősége ugyan közepes, de az ott lévő mostoha viszonyok között megőrizték 

vadságukat, növelve ezzel a vadászati élményt. Előfordulását az éghajlat, a tengerszint 

feletti magasság, a domborzat, a talaj és a növényzet határozza meg. Meghatározó a 

csapadék, azon belül a hóviszonyok alakulása. Kedvelik a kötött, köves talajokat, az 

idősebb erdőállományt, ahol legeléskor megfelelően kilát a növényzetből. Kicsi a 

mozgáskörzete (3-5 km), ez gyakran megterhelő lehet a környezetnek, ha nagyobb 

állomány él kisebb területen. Mivel hegyvidéken él vadászatához igen jó állóképességre 

van szükség. A kosok fejét díszítő, folyamatosan növekvő tülkös szarv, az ún. csiga, 

melynek hossza akár a 100 cm-t is elérheti, körfogata nagyon ritkán pedig a 24 cm-t. A 

növekedés ritmusa a hormonszabályozással függ össze. A hossznövekedés intenzitása a 

korral csökken, a vastagodás 4 éves korig intenzív, 6-7 éves korban eléri a maximumot, 

ezután kismértékben csökken. A vadászati szezon szeptember elsejével kezdődik Nagy 

élményt jelent az üzekedésben elejteni a kiválasztott muflonkos vadászat, leginkább 

alkalmazott vadászati forma a cserkelés. A barkácsolás csak ritkán jöhet szóba a 

hegyvidéki terep miatt. Magaslesről történő vadászata is bizonytalan, mivel váltóját 

ritkán tartja, a vadföldekre és mezőkre pedig rendszertelenül jár ki. 

 

5. kép: Ígéretes 5-6 éves muflon kos 
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Vaddisznó vadászata szórón 

A vadászterület vaddisznó járta részén megfelelő eleséget (elsősorban csöves vagy 

morzsolt kukoricát) helyezünk el, amelyre a disznók hamarosan rákapnak. Mi az 

eleségtől megfelelő lőtávolságra készített lesünkből (legcélszerűbb a magasles) várjuk 

puskavégre a szóróra jövő vaddisznókat. A szórón való eredményes vaddisznó 

vadászathoz mindenekelőtt legalább hozzávetőleges pontossággal ismernünk kell a 

vaddisznók nappali tartózkodási helyeit, és azok közelében kell a szórót elkészíteni, de 

nem a tőszomszédságában, mert ezzel zavarnánk a vadat. A vaddisznókat eleinte csak 

szoktassuk a szóróra. Ha már azt tapasztaltuk, hogy rendszeresen járnak rá, akkor 

iparkodjunk puskavégre kapni őket. A szoktatást megkönnyítjük, ha eleinte a szóróhoz 

vezető több irányban hullatunk vékonyan pár szem kukoricát, tehát a disznókat mintegy 

rávezetjük a szóróra. A siker lényeges előfeltétele a megfelelő leshely, illetve a szóró  

megfelelő helyének kiválasztása. Figyelembe kell vennünk a széljárást, a 

fényviszonyokat, a megfelelő takarás szükségességét. Feltétlenül gondoljunk a megfelelő 

lőtávolságra is. A szóró mellett levő leshelyünket a vaddisznók várható jövetele előtt 

legalább egy órával foglaljuk el. 

 
6. kép: Vaddisznó konda a szórón 

 
A vaddisznó nyomon követése 

Legeredményesebben a friss havon gyakorolható. Legjobb, ha a reggel elállt hóesés 

után vehetjük fel a friss disznónyomot, mert így remélhetjük, hogy az előttünk járó és 

időközben megpihent vaddisznót kiugrathatjuk a vackából. Ez a vadászati mód elég 

fáradságos, nagy ügyességet, gyorsaságot és jó lőkészséget igényel. A sűrűből kiugró 

disznóra ugyanis legtöbbször igen gyorsan kell lőni, amikor a közeledtünkre kiperdül 

vackából. Előfordul az is, ha elég halkan járunk, hogy a vackán lepjük meg a disznót. 
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Friss hóesés után 11-13 óra között, különösen csendes, napos időben, a magános disznó 

gyakran olyan mélyen alszik, hogy kellő óvatossággal eredményesen megközelíthetjük. 

 
7. kép: Sikeres nyomkövetés során elejtett öreg kan 

 
A vaddisznó vadászata kutyával 

Vaddisznót „egyes” kutyával vagy két kutyával is eredményesen vadászhatunk. Ehhez 

olyan kutya szükséges, amelyik biztosan „állítja” a disznókat. Friss nyomon, lehetőleg 

éjjeli hóesés után tegyük rá ebünket a vaddisznónyomra. Amikor aztán a kutya „állóra” 

csaholását halljuk, igyekezzünk minél előbb odaérni, hogy a leállított disznót lövésre 

kaphassuk. Amikor már a csaholás közelébe érünk, haladjunk igen óvatosan, nehogy 

elugrasszuk a disznót. Vigyázzunk arra is, hogy a disznót állító, esetleg ide-oda mozgó 

ebünket lövésünkkel ne veszélyeztessük. Az ilyen vadászathoz lehetőleg könnyen 

öltözzünk, mert a nehéz ruha, lábbeli gátolja a gyors mozgást. Ez a vadászati mód, 

akárcsak az előző, erős és szívós fizikumot kíván a vadásztól. 
 
Vadkacsa vadászata húzáson 

A vadréce „húzáson” történő vadászata a lesvadászat egyik sok vadászörömet ígérő 

válfaja. A vadréce vadászatának legszebb és egyben legkedveltebb módját az ún. 

húzásokon gyakorolhatjuk. Alkonyattal a récék általában a vízről „kihúzhatnak” a 

tarlókra, hajnalban pedig ismét visszatérnek a vízre. A vadrécének azt az állandó 

időközökben és többnyire állandó útvonalon való mozgását, húzását, használjuk ki, 

amikor alkonyattal a tarlókon levő szalmában vagy egyéb alkalmas növényzet 

takarásában, esetleg az e célra készített lesgödrökben meghúzódva várjuk puskavégre az 

érkező récéket. 
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Fontos, hogy minél kevésbé legyünk észrevehetőek. Ruhánk színe alkalmazkodjék a 

terephez, és töltényeinket kézügybe helyezve, kerüljünk minden felesleges mozgást. A 

húzás megindultával érkező első kacsákat hagyjuk leszállni lövés nélkül, és csak az 

utánuk érkezőkre lőjünk. Húzás közben ne hagyjuk el rejtekhelyünket, mert a réce 

óvatos, szemfüles jószág, és ha mozgásunkat észreveszi, más irányba tér el. Ha a récék 

szokott legelőjén nincs lehetőség rejtekhely készítésére, akkor a kihúzások irányába eső, 

a víz szélén levő vagy elkészített alkalmas leshelyről is várhatjuk őket. 

Hajnalban a legelőjükön, a tarlókon stb. jóllakott vadrécék visszahúznak a vízre. a 

terepviszonyoknak megfelelően vagy a víz szélén, esetleg egy benyúló földnyelven 

készített, jól rejtett lesgödörben, vagy magán a vízen a nád takarásában, a vízinövényzet 

közé rejtőzve várjuk a vízre érkező récéket. Lövésükkel a jól ismert lőtávolságon túl ne 

próbálkozzunk, 10-esnél kisebb sörétet pedig húzáson ne használjunk. 
 
Vadkacsa vadászata csalikacsával 

A vízre várt récék vadászatára eredményesen használhatjuk a csalikacsákat, amelyeket 

leshelyünktől megfelelő távolságban, élethű tartásban helyezünk el a vízen. A feléjük 

tartó vadkacsák egy része minden bizonnyal leereszkedik hozzájuk, és így kedvezőbb 

lövési lehetőséghez jutunk. 
 
Vadlúd vadászata húzáson 

A vadlúd vadászatának legkedvezőbb lehetőségei ugyancsak a húzás során kínálkoznak. 

A vadlúd naponta rendszeresen megismétlődő, a víz és a legelője közötti járás-kelését 

használjuk ki. Ennek a szinte menetrendszerű pontosságán és állandó útvonalán alapszik 

a sikeres vadliba vadászat. Pár perccel napkelte előtt a vadlúd szárnyra kel a többnyire 

sík vízen levő éjjeli pihenőhelyéről, és kihúz a legelőre. Különösen a rozs- és búzavetést 

kedveli. Délelőtt 10-11 óra körül a jóllakott, szomjas libanépség olykor felkerekedik 

legelőjéről, és visszahúz a vízre inni, ahonnan a déli órákban húz ki újra a legelőre. Ez 

utóbbi két húzás, valamint az időpontjuk azonban nem annyira pontos, mint a reggeli 

húzás, illetve azok időpontja. Az alkonyati húzás ugyancsak mindig biztos. Alkonyattal, 

sötétedés előtt ugyanis újra felkerekedik a libasereg a legelőről, és ismét beszáll a vízre 

éjjeli pihenésre. 
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A vadász a húzást a libagödörben ülve (rejtve), álcázva várja. A gödröt már előre 

megássa vagy megásatja a húzás irányában, vagyis olyan részen, amely felett 

rendszeresen húz a liba. Ez a gödör lehet a libák legelője közelében is, de még jobb, ha 

a víz közelében van. A vadlibák ugyanis legelőjükre szállva igen szeretnek egy-egy 

biztonságos, veszélyt nem sejtető hosszabb víz felett kihúzni. Tehát egy ilyen víz végén 

kezdődő parti rész, sziget vagy félsziget kezdetén célszerű megásni a libagödröt. Itt még 

az az előnye is megvan a vadásznak, hogy a kiásott földet, hacsak nem tartalmaz 

szennyezőanyagot, közvetlenül a vízbe dobhatja, és így nyomtalanul eltüntetheti. Ez 

azért előnyös, mert a vadliba igen óvatos. Ha a gödör a liba legelőjén, vagy annak 

közelében készült el, mindig nagyon vigyázzunk arra, hogy a gödör körül kiásott föld, 

vagy bármi más nyom ne maradjon, mert ellenkező esetben a vadliba messze elkerüli 

ezt a környéket. 

A reggeli húzás 7 óráig a legerősebb, de olykor tovább is igen jól mozog a vadliba. Ha 

egy kis szünet áll be a húzásban, szálljunk ki a gödörből, és rendezzük a zsákmányt. A  

lőtt vadlibákat forgassuk hasra, a kifordított szárnyakat illesszük természetes tartásban a 

testhez, a fejeket pedig hónaljnál dugjuk a szárnyak alá. Célszerű, ha  magunkkal viszünk 

előre elkészített, mindkét végükön kihegyezett, mintegy 40 cm hosszú nádszálat vagy 

kétágú villához hasonló végű pálcikákat, amelyekkel, egyik végüket a földbe szúrva, 

az elejtett libák nyakát felpeckelve, élethű „csalibabákra” teszünk szert. Ezeket 

különösen olyankor használhatjuk jó eredménnyel, amikor egyesével vagy kisebb 

csoportokban egész nap csavarog a vadliba. 

Időváltozás előtt, szemerkélő esőben, havas esőben van a legjobb húzás. Ilyenkor szinte 

egész nap mozog a vadlúd. Meleg, derűs időben általában magasan húz a liba, míg 

időváltozás előtt,  szemerkélő, esős,  havas  esőben, hózivatarban egész nap elérhető 

magasságban mozog. Ködös időben különösen jó húzásokat foghatunk ki. 

A vadliba vadászat sikerének mindenkori előfeltétele, hogy a végtelenül óvatos 

libanépség ne lássa meg a vadászt, akinek a húzás megkezdése előtt legalább egy órával 

már a libagödörben kell ülni. 

Ahol valamilyen oknál fogva libagödör nem készíthető, ott a terepadottságok 

lehetőségei szerint kell elkészíteni a megfelelő jó takarást nyújtó leshelyet. 
 
 
 

  
 
 

 



31 
 

 
 

Ezeket a tudnivalókat elsősorban a hivatásos vadásznak kell a legjobban ismernie, hogy 

kellőképpen biztosíthassa a vadász részére a vadlibahúzás eredményességét. 
 
A róka és más szőrmés kártevők hívása csalsíppal 

A szőrmés kártevők, de nappal a szárnyasok is, igen gyakran befutnak a nyúlsírás és az 

egércincogás élethű utánzására. Ez főleg a róka esetében eredményes. A szőrmés 

kártevők vadászatának erre a módjára elsősorban a holdvilágos, tiszta, szélmentes, télen 

havas esték, éjszakák a legalkalmasabbak, amikor a csábító hangokra befutó vagy a 

sűrűből kióvakodó ragadozó jól látható célt mutat. A kártevők csalisípra hívásának 

eredményességéhez mindenekelőtt jól kell ismernünk a lesvadászat módját, valamint 

azt, hogy a síp hallótávolságában hol, merre tartózkodnak a behívni kívánt kártevők. 
 
Kártevők dögre csalása 

Eredményes módszere a kártevők vadászatának „dögre csalásuk” is, amikor a 

kihelyezett dögtől megfelelő lőtávolságban készített lesből, „dögkunyhóból” kapjuk 

puskavégre őket. A kihelyezett dög, belsőség vagy egyéb anyag feltétlenül 

fertőzésmentes legyen. Fertőzött, vagy fertőzésgyanús dögöt, belsőséget nem 

használhatunk. A kártevők ritkításának ez a módja főleg télen, holdvilágos estéken, 

havas éjszakákon használatos, és jár sokszor igen jó eredménnyel. 
 
A vonszalék használata 

Télen igen eredményes vadászati módja a szőrmés kártevők ritkításának. Tudvalevő, 

hogy a pörkölt macskatetem, a rothadó hús vagy a különféle halfélék kedvenc csemegéi 

a rókáknak, de az efféléhez szívesen nyúl hozzá a többi szőrmés kártevő is. Ezért a róka 

és a nem védett szőrmés kártevők járásának közelében, váltóikon, lehetőleg nyomaikat 

keresztezve, vonszoljuk meg kedvenc csemegéjük valamelyikét pár méteres zsineghez 

kötve oly módon, hogy a zsineg végét horgászbotszerű rúdhoz erősítjük.  Ez azért 

szükséges, hogy nyomaink (fogatunk vagy egyéb járművünk nyoma), ne essenek túl 

közel a vonszalék útjához, és így a vonszalék útját követő szőrmés kártevők ne érezzék 

meg a vonszalék nyomában a visszariasztó „idegen” szagot, a rettegett emberszagot. 

 

A vonszalékot vezessük a legkülönbözőbb irányokban, illetve irányokból úgy, hogy 

végül  valamennyi  odatorkolljon,  ahol  mi,  jól  takart  leshelyünkön  ülve,  várjuk  a 
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vonszalék nyomát felvett szőrmés kártevőt. Legcélszerűbb, ha a vonszalékot a délelőtti 

órákban járatjuk meg a vadászterületen, mi pedig délután 3-4 órakor kiülünk 

leshelyünkre, hogy a téli délutánok, alkonyatok csak rövid ideig tartó kedvező 

lővilágosságát megfelelőképpen kihasználhassuk. 
 
A róka kotorékvadászata 

Ugyancsak jó eredményhez vezet. A rókakotorék átvizsgálása tél végén, tavasszal a nap  

minden szakában eredménnyel kecsegtet, a reggeli és délutáni órák azonban ehhez is a 

legalkalmasabbak. A kotorékban levő rókát olykor már kotorékebünk és elintézik, és 

nem kerül sor a fegyverhasználatra. Gyakran előfordul azonban, hogy a kotorékból, 

annak valamelyik vészkijáratán kiugró rókát bizony jól célzott lövésünkkel kell 

felhempergetni. Kotorékvadászat közben tehát legyünk résen fegyverünkkel, és ha 

másod-harmadmagunkkal vagyunk, akkor legalább egy vadász helyezkedjen lőkészen 

tartott fegyverével úgy, hogy a kotorék esetleges melléknyílásai felé is jó lövése legyen. 

A veszettséggel fertőzött területeken azonban vadászebünket semmiképpen sem 

engedhetjük a rókakotorékba! Itt fáradságosabb munkával, a kotorék kiásásával, de még 

inkább a már éveken át igen eredményesnek bizonyult gázgyertyákkal számoljuk fel a 

kotorék lakóit. Ezeknek használatára legalkalmasabbak a rókák fialása utáni hetekben a 

késő délelőtti, déli órák. A járt kotorékok felderítésével a  közreműködő  hivatásos vadász 

igen hasznos segítséget nyújthat a vadászat eredményességéhez. 
 
A szárnyas kártevők vadászata műuhuval 

A szárnyas kártevőket legeredményesebben egykori „tollas vadászsegédünk”, ma már 

védett legnagyobb baglyunk, az uhu helyett alkalmazott „műuhu” segítségével 

kaphatjuk puskavégre. A műuhuzás lényege az, hogy műbaglyunkat a területnek 

valamilyen kiemelkedő, jól látható, madárjárta részén helyezzük el, magunk pedig a 

műbagolytól megfelelő távolságra úgy rejtőzünk, hogy az uhut támadó szárnyas 

kártevőket minél biztosabban kaphassuk puskavégre. 

Az uhuzás alapja a nappali kártevő madaraknak az a mérhetetlen ellenszenve, amivel 

éjjeli ragadozó társaik, a baglyok iránt viseltetnek. Ezt használja ki a vadász, amikor 

műbaglyával lövésre csalja a szárnyas kártevőket. Bár a nappali szárnyasok mindenféle 
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baglyot egyformán gyűlölnek, nagyságánál és feltűnő voltánál fogva céljainknak 

leginkább mégis az uhut formázó műuhu felel meg. 

Baglyunk elhelyezésekor mindig figyelemmel kell lenni a szárnyas kártevők vonulási 

irányára, ennek útjába kell állítani a műuhu kb. 1 m magas állványát. A földbe rögzített, 

abból mintegy 90-100 cm magasan kiálló erős karóról van szó, amelynek tetejére 40 cm 

hosszú keresztfát szegezünk T alakban, majd erre erősítjük „madarunkat”. 

Leshelyünktől a műuhu ülőkéje mintegy 20 lépésre legyen, és ugyancsak kb. 20 lépésre, 

de ettől kissé balra, ássunk le egy száraz fát, amelyen 3-4, minél vízszintesebben 

elágazó ág legyen. Ez a „beszállófa”, amelynek ágaira a műuhut gyalázó madarak fel- 

felülnek, és így a vadásznak is biztosabb lövési lehetőséget nyújtanak. A leskunyhót 

minél jobban olvasszuk bele a környezetbe, legnagyobb részét süllyesszük a földbe, 

külsejét pedig gyeptéglával, náddal, kukoricaszárral, ágakkal stb. tegyük hasonlóvá 

környezetéhez. Erre vonatkozóan mindig a hely jellege az irányadó. Minél 

észrevétlenebbül sikerül elhelyezkednünk, annál biztosabban számíthatunk eredményre. 

A kunyhó ki- és bejárata mindig a lőréssel ellenkező oldalon legyen, az esetleges ajtó 

gyorsan és hangtalanul nyíljon, hogy szükség esetén kiugorva is sikeres lövést 

tehessünk. 

A műuhu segítségével gyakorolt vadászatra legalkalmasabb a kora reggeltől délelőtt 10 

óráig és a délután 15-18 óráig terjedő idő. 

 
8. kép: Erdei fülesbagoly védekezése a nappali ragadozók ellen 
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3.2.Társas vadászati módok 
 

A társas vadászat kollektív vadászati mód. Ezen a vadász egyéni érdeke elé helyezendő  

a vadászközösség érdeke, amely azonban soha nem ütközhet a vadgazdálkodás, a 

nemzetgazdálkodás érdekével. 

A társas vadászat eredményességének két leglényegesebb előfeltétele, a megfelelő 

mennyiségű vadon kívül, az egységes irányítás és a résztvevők kollektív szelleme. 

Mindig csak egy személy, a vadászmester (a vadászat vezetője), távollétében a 

helyettese vagy a megbízottja – ez lehet hivatásos vadász is – irányít. Az irányításnak 

azonban csak akkor van foganatja, ha ahhoz igazodnak is, ezért a társas vadászat 

eredményességéhez a résztvevők alapos fegyelmezettsége szükséges. A vadászmester 

utasítása a vadászat valamennyi résztvevőjére, vadászra, hivatásos vadászra, hajtóra, 

fogatra, egyaránt kötelező. 

Lényeges feltétele a társas vadászatoknak a fegyelmezettség, a vadászok együttérzése, 

tökéletes, irigységmentes közösségi szelleme, viselkedése. Ez adja a társas vadászatok 

hangulatát, szépségét, de egyúttal eredményességét is. 

A társas vadászaton különféle hajtásokról és körvadászatról (körhajtásról) lehet szó. 

Lebonyolításukhoz hajtók is kellenek. Társas vadászatainknak a hajtók nagyon fontos 

szereplői. Sok esetben tőlük függ a vadászat sikere. Az ő – sokszor igen fáradságos – 

munkájukon múlik, hogy a vad felugrik-e vagy felrepül-e, hogy a hajtott vad elér-e a 

vadászsorig, a lőállásokig vagy vissza-, esetleg oldalra törve kifut a hajtásból. 
 
Keresővadászat (Vonalhajtás) 

Az apróvad társas vadászatának legkevesebb résztvevőt igénylő válfaja. Régebben egy 

vadász egy-két hajtóval, kutyával is gyakorolhatta, ma azonban legalább három vadász 

szükséges ahhoz, hogy társas vadászatról beszélhessünk. 

Tudnunk kell, hogy mikor, hol fekszik a vad és milyen időben, hogyan tart ki. Erre 

vonatkozóan a hivatásos vadásztól várják el elsősorban vadászaink az útbaigazítást. Jó, 

ha a szélirányhoz is alkalmazkodunk, lehetőleg tehát széllel szemben haladjunk, így a 

velünk levő vadászeb is eredményesebben használható. A kereső vadászat voltaképpen 

„miniatűr” vonalhajtás, amelyen az egy vonalban haladó vadásznak, hajtónak kell 

felvernie a vadat. A vadász azonban mindig úgy helyezkedjen, hogy jó kilövése legyen. 
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A vadászok és a hajtók a terepadottságoknak megfelelő távközökben, egyenes vonalban 

haladva hajtják meg a levadászásra kerülő területrészt. A vonalhajtás 

eredményességének nyitja, hogy a vonal elég szélesre – nyúl vagy nyúllal vegyes 

fácánhajtás esetén 500-1000 m-re, kizárólag fácánhajtás esetén a terepadottságoknak és 

a vadászok számának megfelelően esetleg rövidebbre – terjedjen ki. Itt ugyancsak 

kíméljük a nőstény nyulakat azzal, hogy a láb alól kelőket – minden bizonnyal 

nőstényeket – lövés nélkül hagyjuk továbbfutni. Erre főként a hajtás elején kell 

ügyelnünk, amikor többnyire a nőstény nyulak várnak be közel, míg a kanok messziről 

kelnek. 

Vigyázzunk arra, hogy senki el ne maradjon vagy előre ne menjen, menet közben a 

távközök – hacsak egyes tereprészeken a vadászvezető nem ad rá utasítást – ne 

bővüljenek vagy ne szűküljenek. Ha a hajtás több km-es szakaszra terjed, rendje úgy 

tartható fenn a legjobban, ha időnként rövid időre megállunk (legcélszerűbb az útba eső 

fasoroknál, árkoknál, utaknál stb.), rendezzük a vonalat, majd az esetleges hibákat 

kiigazítva haladunk tovább. Mindezekre a vadászat vezetőjének kell utasítást adni. 

Oldalazó puskásokra nincs szükség, de az oldalakat hajtókkal biztosítsuk, akik majd a 

hajtás végén kört formálva a lehajtandó rész utolsó szakasza előtt felálló vadászvonalra 

szorítják vissza a hajtás hátralevő részében tartózkodó vadat. 

Ha a vonalhajtás kizárólag vagy leginkább a fácánra irányul, akkor többnyire keskeny 

szakaszt hajtunk, kisebb távközökben haladva. A vadászat vezetőjének legyen rá gondja, 

hogy, ha csak lehet, vadászt ne járasson „üresen” olyan tereprészen, amire vagy ahol a 

fácán előreláthatóan nem repül, de olyan részen sem, ahol a növényzet sűrűsége 

akadályozza meg a lövésben. Az erre alkalmas, többnyire erősen fedett terepen fokozott 

mértékben ügyeljünk a vonal mindenkori megtartására, és alacsonyan – 45o szög alatt – 

soha ne lőjünk. Gondoljunk mindig arra, hogy a fák, a bokros sűrűk eltakarják ugyan 

szemünk elől vadásztársunkat vagy a hajtót, de a söréttől nem védik meg. Csendben 

haladjon a vonal, a hajtók botjukkal zörgessék a fákat, a bokrokat, a növényzetet, mert 

ha lármával mennek, akkor az óvatos fácánkakasok a vonal előtt 100-150 lépessel már 

előre kiszöknek. Ez ellen szolgál, ha a vadászat vezetője még jóval a hajtás megkezdése 

előtt pár, a terepet jól ismerő, vadászt előreküld „elállónak”. 

Meleg időben lustább a vad, jobban bevár, hűvösebb időben éberebb, gyorsabban fut, 

vagy hamarább kel szárnyra. A terep alakulásától függően olykor jó megoldás, hogy a 
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vonalhajtás végső részén a lehajtásra kerülő terület végétől 100, 150 m-re állítsuk le a 

vonalat, a vadászok kétoldalt menjenek előre, és a területrész végén félkör alakban 

álljanak fel. A hajtók lassan, meg-megállva, a növényzetet zörgetve menjenek előre. 

Ilyenkor azután alacsonyan már semmiképpen sem lőhetünk! Ha több kakas száll fel 

egyszerre – erre mondjuk, hogy „csokorban” kelnek – ne hamarkodjuk el a lövést. 

Lőjünk inkább meg egy kakast jól, semmint megsebezzünk kettőt. Ha tehát első 

lövésünkkel csak sebeztünk, második lövésünket is feltétlenül arra a fácánra tegyük, ha 

még elég magasan van, akkor is, ha esetleg egy másikra kedvezőbb lövési lehetőség 

adódna. 

U hajtás 

Gyakorlatilag átmenet a vonalhajtásból a körvadászatba. Olyan hajtás –  többnyire nyúlra 

gyakorolják – amelynek mindkét szárnyán a vonal előtt puskások és hajtók haladnak, 

és az egész hajtás U betűt formáz. Eredeti formája a csehpászta vagy stráf, amelyet 

régebben elég gyakran használtak a nagy terítékű nyúlvadászatokhoz olyan esetben, 

amikor csak tízegynéhány puskás és nagy számú, 80-120 hajtó részvételével 6- 10 km-es 

téglalap alakú területen sok nyulat akartak elejteni. 

Ma már ritkábban, de azért helyenként még mindig használatos vadászati mód. Akkor a 

legeredményesebb, ha nagy területen, minél több hajtóval rendezzük, mert ellenkező 

esetben a rövid szárú U nyitott kapuján a szemfüles kan nyulak többsége kifut, és ismét 

csak a közelre beváró nőstények kerülnek leginkább terítékre. Különösen áll ez a 

kopogós, fagyos talajon, ahol a nyulak már messziről kelnek. Nagy területen, hosszú 

szárú U alakban vadászva azonban a korán kelő kanok bizonyos távolság után – akárcsak 

a vonalhajtásban – visszafordulnak a vadászsor felé, amit a hajtás vége felé, nagyobb 

távolság megtétele után az U kapujának lezárásával – az addig párhuzamosan haladó két 

szár összehajtásával – segíthetünk elő. Az U alakú hajtás lényege, hogy a vadászok és 

a közöttük elhelyezett hajtók vonala zsákszerűen haladjon előre, a vadászok zöme pedig 

mindig az U hasában – néhányan a szárak alsó részein – helyezkedjen el. 

A csehpászta során a legtöbb nyúl mindig az U fenekének jobb és bal sarkába tör, ezért 

oda biztos kezű, jól lövő puskásokat, és melléjük mindig ügyes, szemfüles, lehetőleg 
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már tapasztalt hajtókat kell állítani. Ha a hajtó ügyetlen, a nyulak java része 

visszafordul, és a hajtók között tör ki zsákból. 

A csehpásztánál a rendező, a vadászat vezetője állapítsa meg, hogy hány hajtó jusson 

egy vadászra, és a hajtókat, valamint a vadászokat ennek megfelelően indítsa el jobbra 

és balra. A két szárnyvezető mindig idősebb, tapasztalt, a területet jól ismerő hajtó vagy 

vadász legyen. Az első két vadászt feleannyi hajtó után indítsuk jobbra és balra, mint a 

többieket, így a hajtás végén, amikor az U alakzat körré zárul, nem zavarják egymást. 

Magát a hajtást csak akkor indítsuk el, ha már minden vadász és hajtó a helyén van. 

A hajtás eredményessége főként a szárnyakon haladó hajtók és vadászok 

fegyelmezettségétől függ. Ha nem tartják be az előírt távközöket, azzal nemcsak a 

többiek szórakozását, hanem egyúttal a hajtás eredményességét is rontják. 

Igen fontos, hogy a vadászat vezetője vadászat közben se feledkezzék meg a 

rendezésről. A vadászok pedig közvetlen környezetüket figyelmeztessék, ha azok esetleg 

megbontják a rendet. A vadászat vezetőjének minden esetben tudnia kell, hogy mekkora 

terítékkel számolhatnak, és ennek megfelelően kell gondoskodnia a hajtókról és a szállító 

járműről. 

Hogy az U hajtás vagy a csehpászta során mit szabad lőni, erre vonatkozóan mindig a 

vadászat vezetője adjon utasítást. A hivatásos vadásznak éppen úgy tisztában kell lennie 

mindennel, mint a vadászat vezetőjének, a hivatásos vadász álljon mindenkor a vadászat 

vezetőjének rendelkezésére, és végezze el legjobb tudása szerint a vadászat rendezésével, 

vezetésével kapcsolatos, rábízott feladatokat. 
 
Ráhajtás 

A nyúlvadászat leggazdaságosabb, a nagy terítékű fácánvadászatok legszebb és  

legeredményesebb módja: a meghajtásra kerülő terület végén lőállásokra állított 

vadászokra a hajtók ráhajtják a vadat. Lebonyolítás terén azonban különbséget kell 

tenni aszerint, hogy kizárólagosan vagy zömével nyúlra, illetve kizárólagosan fácánra – 

esetleg korlátozott számú nyúl lelövését is engedélyezve – rendezzük a vadászatot. Ha 

kizárólag – vagy főként nyúlra vadászunk sík, kevéssé fedett területen, akkor a 

lehajtásra kerülő területrész valamilyen természetes takarást kínáló helyén (pl. fasorban 

vagy szárkévék, esetleg terepdomborulat mögé), a 70-100 lépés távközökkel felállított 
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vadászsorra, az onnan legalább egy-másfél km távolságra, vonalban felállított hajtók 

ráhajtják a nyulat. 

A ráhajtás a kanok javára eltolódott ivararány helyreállításának legcélravezetőbb módja. 

Fedetlen terepen a hajtók legalább 80-100 lépésre menjenek egymástól, a szemfüles kan 

nyulak ugyanis felugrálnak, a meglapuló, helyben maradó nőstények lelövése pedig 

amúgy sem cél. A hajtók között és oldalt – hacsak fácánt nem lőnek – nincs szükség 

puskásra. A hajtók lábai alól ugró, visszatörő vagy oldalt kifutó nőstény nyulak hadd 

menjenek el lövés nélkül. A távolabbról kelő kan nyulak azonban megfelelő rendezés 

esetén zömével előrefutnak, ahol azután a kellő takarásban lőállásukban várakozó 

vadászok megfelelő mennyiséget lőhetnek belőlük. 

A ráhajtás rendezőjének igen jól kell ismernie a terepet és annak vadállományát. Tudnia 

kell, hogy a nyúl felzavarva merre veszi az irányt. Figyelemmel kell lennie a széljárásra, 

ami ugyancsak döntően hat a vad menekülésének irányára. 

A ráhajtás sikere – a területrész vadsűrűségén kívül – elsősorban a rendezéstől, valamint 

a hajtók és a vadászok fegyelmezettségétől függ. A hajtók haladjanak a megadott 

távközökben lassan, és mindig tartsák meg a vonalat. Erre különösen az esetleg útba eső 

fedett  terepen, erdőben, kukoricaszárban, csenderesben kell fokozott figyelmet 

fordítani. A vadászok álljanak csendben a kijelölt lőállásokon, ne beszélgessenek, ne 

mozogjanak, és semmiképpen se hagyják el a helyüket, amíg erre utasítást nem kapnak. 

Amikor a hajtók az utolsó 200 métert hajtják a levadászandó tereprészből, akkor a 

vadászok már csak a lővonalukon keresztülment vagy a 45 fokos szögön felül repülő 

vadat lőhetik. Ez az intézkedés különösen a lefagyott jeges, kemény talajon hasznos, 

amikor a sörét könnyen gurulatot (gellert) kapva felpattanhat vagy eltérhet irányától. 

A nagy terítékű fácánráhajtások szervezésekor mindig gondolni kell arra, hogy mi a 

fácán repülési iránya. A hajtások sorrendjét úgy kell megállapítani, hogy a hajtásból 

kiszálló fácánok a következő hajtásokban ismét a vadászok elé kerülhessenek. A 

vadászok lőállásai – főként, ha a meghajtott területrész utolsó szakasza nem sűrű, 

hanem ritkás – mindig takarásban legyenek. Ha a lővonal a vadászsor-nyiladékon áll, 

akkor a lőállásokat a nyiladéknak a hajtással ellenkező oldalára készítsük el, hogy a 

puskások időben észrevegyék a vadat, és ezzel a másodpercek töredékét is kihasználva 

jobban felkészülhessenek a lövésre. 
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Mellvéd készítése akkor szükséges, ha a puskás vonal nyílt helyen áll, vagy az erdőben, 

illetve a meghajtásra kerülő rész vége felé kevés az aljnövényzet, és a hajtásban 

előreszaladó fácánok a puskásokat észrevéve visszatörhetnének. Ahol valóban „nagy” 

terítékre számítanak és a terepadottságok a „kontra”-hajtásokat is lehetővé teszik, ott 

célszerű annyi hajtót alkalmazni, hogy az két hajtóvonal kialakítására is elegendő legyen. 

A nagy terítékű fácánvadászatra szánt területet előzetesen pár hétig pihentessük, 

vadászattal ne zaklassuk, sőt „etessük” be a fácánt a területre. Ha az erdő 

mezőgazdasági területtel határos, úgy a vadászat hajnalán az erdőszéltől 100-150 

méterre, a földekre állított hajtókkal riasztassuk vissza a hálófáikról kiszállni 

szándékozó fácánokat. Havas időben célszerű, ha a hajtást nem az erdőszélen kezdjük, 

hanem attól pár száz méterre a földeken, hogy az ott keresgélő fácánokat is bereptessük 

a meghajtásra kerülő, növényzet fedte részbe. 

A nagy terítékű fácánráhajtásokon többnyire rövidebbek az egyes hajtásra kerülő 

tereprészek, mint a nyúlráhajtásnál. Itt jóval több és egymáshoz sokkal közelebbre 

állított hajtóval kell vadásznunk, mint amikor fő célunk a nyúl lövése. A sűrű részeken 

rövidebbek, a kevésbé sűrű helyeken hosszabbak legyenek a ráhajtások. Ez mindig a 

terepviszonyoktól, valamint a vadászok és hajtók számától függ. Sohase hajtassunk le 

nagyobb területrészt, mint amit a kellő sűrűen – 20 méternél soha nem távolabbra, de ha 

kell, egymástól 4-5 méterre – leállított hajtók felfoghatnak. A terepadottságoktól 

függően ismételten előfordulhat, hogy a lehajtásra kerülő területrész egyik-másik 

szakaszában jobbra, balra sűrítjük vagy bővítjük a hajtók között szükséges távközöket.  

A vadászok lőállásai egymástól 40-50 méternél messzebb ne legyenek, de 20-30  

méternél közelebbre se. Ha túl sok a vadászunk, és így a lőállásokat egymáshoz közelebb 

kell kijelölnünk, akkor a vadászat vezetője adjon utasítást arra, hogy a jobb szélső 

kivételével minden vadász csak balra lő. Így aztán nem lesz közös lövés, senki nem lő 

elhamarkodva, hogy szomszédját megelőzze, és nem lesz hajtás végeztével annyi 

elhibázott vagy használhatatlanná lőtt fácán sem. 

 

A vadász, miután a lőállást elfoglalta, csendben törje le a kilátását esetleg gátló száraz 

ágakat (ezt egyébként már a vadászat előkészítésekor, a lőállás kijelölésekor meg kell 

tennie a hivatásos vadásznak), lába alól tisztítsa el a száraz gallyat, zörgő levelet. 
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Ha tudjuk, hogy a kakasok a hajtás során oldalt is ki-kirepülnek, akkor a hajtás szélébe 

– a „flankéba” – is állítsunk egy-egy vagy két-két vadászt, akik az oldalt kirepülő 

kakasokra lőve, azokat visszariasztják a hajtásba. Ezek a vadászok mindig a hajtók előtt 

100-150 m-re menjenek kétoldalt, és aszerint lassítsanak vagy szaporázzák a lépést, 

hogy hol látnak a hajtásból kifelé igyekvő kakasokat. Jó, ha a hajtósorba is állítunk egy- 

két vadászt, akik a hátrafelé törő kakasokra lőve akadályozzák meg a kakasok 

hátratörését. A hajtás két szélébe és a hajtóvonalba nagyon nyugodt, higgadt vadászokat 

kell állítani, akik kizárólag felfelé, olyan magasságba lőnek, hogy azzal senkit nem 

veszélyeztetnek. 

A hajtók szép egyenletesen, a fákat és a bokrokat meg-megzörgetve haladjanak. A 

hajtás vége felé, amikor a kakasok már sűrűbben kezdenek kelni, a vadászat vezetője – 

vagy utasítására a hajtókkal menő és azokat rendbe tartó hivatásos vadász – állítsa meg 

a hajtást, és a hajtóvonal elé küldjön be néhány ügyes hajtót, akik ide-oda járkálva és 

zörgetve a növényzetet, egyenkénti felrepülésre késztetik a kakasokat. Ha ugyanis 

folyamatosan hajtatnánk végig a területet, akkor a kakasok a hajtás végén tömegesen 

„bokrétában” szállnának fel, ami kisebb eredménnyel kecsegtet és sok elhirtelenkedett, 

hibás lövés okozója lehet. 
 
Körvadászat (körhajtás) 

Egy pontból két irányban elindulva a kör alakban közrefogott sík vagy enyhén dombos  

területnek a középpont felé haladva történő meghajtását nevezzük így. Sok – legalább 

30-40 – vadásszal és legalább kétszer annyi, vagy több, hajtóval tartott hagyományos 

módja ez a nagy terítékű nyúlvadászatnak. A vadászatra jogosult engedélyétől függően 

fácán is lőhető rajta. Leginkább télen rendezik, amikor a nyulak már kellő tömegűek, és 

a hideg időjárás lehetővé teszi, hogy a teríték megfelelő kezelés mellett, romlatlanul, 

értékcsökkenés nélkül jusson el rendeltetési helyére. 

Körvadászat esetén a levadászandó területet egy pontból – kiindulási pont! – két irányban 

elindulva közrefogják, majd a haladási irányt, valamint a kiinduló két szárny 

bezárásának pontját kijelölve, a kör zárása után annak középpontja felé haladva 

ugrasztják fel és lövik a vadat. 
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Túl kicsi köröket ne csináljunk, de nagyon széjjel se húzzuk a szárnyakat, mert akkor 

egyrészt sok kilövésre szánt nyúl fut ki sértetlenül a körből, másrészt sok alkalom 

csábítja távlövöldözésre a résztvevőket. 

Körvadászatot rögtönözni nagyon kockázatos dolog, az eredményes körvadászathoz 

megfelelő előkészület szükséges. Előző napon, illetve az előző napokban mérjük ki 

lépésre az egyes körök kerületét és a szárnyak hosszát. Állapítsuk meg körönként a 

szárnyak bezárásának helyét, készítsük el aprólékosan a vadászat tervét. A vadászat 

előtti nap már okvetlenül tudnia kell a rendezőnek a résztvevő vadászok és hajtók 

számát, hogy már előre megállapíthassa a távközöket, és azt, hogy a szárnyakon hány 

hajtó kerüljön egy-egy vadász közé. 

A szárnyak élére mindig a terepet tökéletesen ismerő hajtót állítsunk, és a biztonság 

kedvéért lehetőleg a soron következő vadász is jól ismerje a terepet. Induláskor szokás, 

hogy a két – jobb és bal – irányba, megfelelő távközzel két idősebb vadászt állítanak, 

akik mutatják a követési távolságot – a métát – és a szárnyak kialakítása alatt egy 

helyben is maradnak. A vadászat vezetője akkor indítja útba a következő embert – 

vadászt vagy hajtót – ha az előző már elérte a métát. A szárnyak kialakítása közben, 

illetve a vadászat során ügyeljünk mindig rá, hogy a szárnyak jól zárjanak. Mikor már a 

szárnyak összeértek, és a kör bezárult, a vadászat vezetőjének adott jelére mindenki 

induljon befelé. Vadász és hajtó egyaránt vigyázzanak a vonal, illetve a kör és a 

távközök pontos megtartására, és ne tűrjék meg egyesek kapzsiságból, „lődühből” eredő 

mesterkedéseit. Efféle az elég gyakori, de elítélendő „zsákolás” (szárnyvonaltól 

visszamaradva a kör kiöblösítése, amibe a nyúl szívesen belefut) vagy a „kapuzás” (a 

hajtók odábbküldésével vagy túlságosan oldalra húzódással, nyúlcsalogató „kapu” 

készítése). Hasonló szándékkal – nemcsak szabálytalanul, de oktalanul is – a körbe 

túlságosan előremenő puskásokat ugyancsak intsük le. Az ilyen magáról megfeledkezett 

szomszédot – legyen az bárki – feltétlenül figyelmeztessük, mert szabályellenes 

cselekedetével nemcsak önmagának akar jogtalanul előnyt szerezni, a többiek 

mulatságának rovására, hanem egyúttal a körvadászat sikerét is kockáztatja, sőt még 

balesetet is okozhat. 

 

Mikor a kör már összeszűkül és elhangzott a vadászat vezetőjének „hajtók befelé” 

utasítása, a hajtók a szabályos kör alakú vonalat tartva továbbhaladnak befelé, a 
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vadászok pedig a helyükön maradnak. Ekkor már szigorúan tilos belőni a körbe, de a 

kitörő nyulakból kifelé is leginkább csak a láthatóan sebzettekre lőjünk, mert a kör 

közepén sértetlenül meglapuló, közelre beváró nyulak java része nőstény, amelyek 

meghagyása húsértéküket sokszorosan meghaladó hasznos befektetés. 

A kör lefújása után ürített, megtört puskával menjünk társaink közé. 
 
Vaddisznóhajtás 

Jelenlegi vadászati rendeleteink a nagyvadfajok közül, igen bölcsen, csak a vaddisznóra 

engedélyezik a hajtóvadászatok szervezését. A trófeás vad (szarvasbika, dámbika, őzbak 

és muflonkos) tüzetes elbírálása az elejtés előfeltétele, így ezek ilyen lelövési 

lehetőségének tiltása mindenki számára érthető. A nőivarú egyedek társas vadászatát két 

okból tiltják jogszabályaink. Egyfelől azért, mert ezek elejtése is bizonyos előzetes 

elbírálást igényel a selejtezés elvei szerint (kondíció, kor, meddőség, stb.), másrészt 

balesetelhárítási illetve megelőzési szándékkal, mert a lövési magasság, a disznóval 

ellentétben, igen veszélyes. A netán célt tévesztő lövedék útja kiszámíthatatlan, a 

hajtásban tartózkodó emberek számára közvetlen életveszélyt jelentene. Gondoljuk csak 

el, egy szarvastehén váll-lapja közel azonos egy ember mellmagasságával. 

A vaddisznóhajtáson legfeljebb 25 vadász vehet részt. Felállításuk egymástól azonos 

távolságra történik. Jó, ha a hajtás felől vékony réseket, lőcsillagokat vágunk az erdei 

fák között a lövés biztonsága és a kellő felkészülés érdekében. Ha nem egyenes 

nyiladékon áll a puskásvonal, úgy meg kell jelölni a tiltott lőirányokat! Ezt vagy fákon 

lévő jelekkel, vagy szóban hozzák a vadászok tudomására. A vadászatvezető feladata 

még, hogy az eligazításkor közli a vendégekkel a hajtás végét jelző jelet, a gyülekezés 

helyét, valamint azt, hogy sebzés esetén sem hagyhatja el senki a számára kijelölt 

lőállást. Szabály, hogy a sebzett vad utánkeresését hivatásos vadász jelenlétében szabad 

csak végezni, esetleg az kimondottan az ő feladata. 

A sikeres vaddisznóhajtás sarkalatos befolyásolója a szélirány, melynek 

figyelembevétele alapján kétféle hajtási módot választhatunk, nevezetesen a ráhajtást és 

az ellenhajtást. Elöljáróban tudnunk kell azt, hogy a vaddisznó a legritkább esetben 

megy a szél után – mert nem érzi biztonságban magát, nem kap szagot – a hajtásban. 

Hajtható kis oldalszéllel, de leginkább széllel szemben. Igaz, hogy az utolsó pillanatban 

szagot kaphat a puskások felől, de ezt kiküszöbölheti némiképpen az emelt lőállás, és a 
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hajtókutyák is jobb belátásra bírhatják a megtorpanó kondát. Ha mégis visszatörnek, 

erre az esetre állítsunk visszaváltó disznók lelövésére is puskást (Rückstand), aki sokszor 

jobban szórakozik, mint a vonalban lévő társai. 

A jó hajtókutya mindenfajta vaddisznóhajtás fő segítője. Külön hangulatot ad a 

vadászatnak az itt-ott felhangzó csaholás. De ezen túl még az eredmény szempontjából 

sem közömbös, mert a rendszerint ember által nem járható vadrózsás, galagonyás, 

kökényes, foltokban megfekvő disznót csakis négylábú segítőnk képes vackából 

kimozdítani. Használatától csak a malacok megszületése idején kell óvakodnunk, de 

jobb érzésű vadász már úgysem csinál ilyenkor disznóhajtásokat. 

Az előbbiekben említett ráhajtás esetén a puskásvonalat felállítja a vadászatvezető az 

erdei úton vagy a nyiladékon a kijelölt lőállásokba, a fácánhajtással ellentétben mindig a 

hajtás felőli oldalra. Erre azért van szükség, mert az átugró disznót így a nyiladékon 

„hátrafelé” lövi meg, a célt tévesztő lövedék haladási irányában nincs ember 

veszélyeztetve. Az emelt lőállásokat szokás a nyiladék tengelyvonalában elhelyezni, 

mert így bármelyik oldalról lehet ráhajtani. A kettős ráhajtás vagy más néven 

kontrahajtás szabad területen nem szokásos, csak vaddisznóskertben. A szabadban a 

megriasztott konda olyan távolságra elmegy – no meg a lövöldözés miatt a többi 

közelben lévő disznó is vele együtt –, hogy kontrahajtással való kézrekerítésük 

reménytelen. 

Az ellenhajtás szervezésére éppen a szélirány kényszerítő hatása készteti a 

vadászatvezetőt. Tételezzük fel azt az esetet, hogy az erdő szegélyén lévő tagban 

fekszenek a disznók, ezt jó hóval lenyomozza korán reggel a terület kezelője, és a szél is 

az erdő felől fúj. Ha ráhajtást akarnánk széllel szemben végezni, akkor a puskásokat az 

erdő szegélyére kellene tenni, de annak semmi valószínűsége nincs, hogy a szabad 

mező felé menekül a disznó. Ekkor lehet gondolni az ellenhajtásra, melynek 

lebonyolítása a következő. A puskásvonalat felállítjuk a disznók tartózkodási helyének 

erdőtömb felőli oldalán, ugyanonnét indítjuk a hajtóvonalat az erdőszél felé. A 

ráhajtásnál aránylag csendben, csak a vonal tartására szolgáló, nem túl erős hangjeleket 

hallatnak, itt azonban – az ellenhajtásban – hangoskodás a célravezető. Ugyanis a 

vacokból felkeltett disznók a hangosan közeledő emberektől túlságosan nem tartva, 

azok között áttörnek, és pontosan így kerülnek a puskások elé. A szag ilyenkor 

túlságosan nem zavarja őket, mert a hajtókról már egyszer úgyis szagot kaptak, de 
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bántatlanul megmenekültek közöttük. A kutya alkalmazása a sűrűből való kimozdítás 

végett ilyenkor is célszerű, mint általában minden társas vaddisznóvadászaton. 

A vadászat előkészítése: 

• vad folyamatos etetése, 

• a nyugalom biztosítása, 

• szomszédos területrészeken a szórók üzemeltetését fel kell függeszteni. 
Lőállások kijelölése: 

1. A mozgatás irányát a vad szokásai és az uralkodó szélirány figyelembevételével 

célszerű meghatározni. 

2. A vad már korán észleli a számára zavaró hangokat, felkel és a rendszeresen 

használt váltóján indul el – de nem rohanva – hogy elhagyja területét. 

3. A siker egyik alapfeltétele, hogy a vadászokat jó helyre állítsuk le. Ez esetben 

figyelembe kell venni a vad tartózkodási helyét, előrelátható mozgását, annak 

irányát. 

4. A sikeres bírálathoz és lövéshez olyan helyre kell a vadászt állítani, hogy 

mindezekre fel tudjon készülni, legyen rá elég ideje. 

5. Ha épített lőállást akarunk kijelölni, akkor azt időben kell megtenni, hogy a vad 

hozzászokjon. 

6. Fontos, hogy a vadászok, a hajtók és a vad szállítására megfelelő jármű álljon 

rendelkezésünkre. 

Az utóbbi időben előfordult vadászati balesetek miatt megjelent a 42/2006 (V. 31.) 

rendeletmódosítás, melynek főbb előírásai a következők. 

Kötelező hajtásonként 1:20 000 léptékű térképet készíteni és kiosztani: 

• a vadászoknak, 

• a vadászatvezetőnek, 

• a hajtás- és szárnyvezetőknek, 

• a felvezetőknek, 

• a gépjárművel közlekedőknek, 

• a lőtt vadat összeszedőknek, 

• az utánkeresőknek. 
A térképen egyértelműen be kell jelölni: 

• a lőállásra felállított vadászok helyzetét, 
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• a tilos lőirányokat (egyértelműen), 

• a hajtás irányát, 

• a szükséges biztonsági rendszabályokat, 

• a vadászatvezető és felvezetők elérhetőségét. 
 
Terelés (riglizés) 

Vaddisznóra, szarvas- és dámtehénre (ünőre), borjúra, muflonjuhra és bárányra 

engedélyezett társas vadászati mód. Néhány (3-5) vadász, figyelembe véve a szélirányt, 

a szálerdőben vagy a nyiladékon leáll az olyan vadrejtő sűrűk mögé, amelyekben a 

szarvas és vaddisznó tartózkodik. Amikor a vadászok elhelyezkedtek a jó takarást, de 

egyúttal jó kilátást  és kilövést nyújtó  helyeken, akkor  egy-két hajtó –  lehetőleg a 

hivatásos vadász vezetésével – „rossz” széllel bemegy a vad feltételezett nappali 

rejtekébe, és lassan kacskaringózva, kopogtatva megindul a lőállások felé. Hollétükről 

füttyjelekkel és a fák kopogtatásával adnak jelt egymásnak. 

A vad, hallva a nem riasztó, de mégis zavaró neszezést, lassan megindul szokott váltóin, 

hogy távolabbra kerüljön a terelőktől. Így azután – ha a lőállások helyét jól választották 

meg – eljut a vadászokhoz. A lőállásokban jó takarásban álló vagy ülő vadász 

észrevétlen maradva alaposan megfigyelheti, és ha arra valónak látszik, el is ejtheti a 

vadat. Vigyáznia kell azonban, hogy lövésével a terelést végző segítőtársait ne 

veszélyeztesse. 
 
Rókahajtás 

A hajtás rendezőjének a rókahajtás sikeréhez igen sok körülménnyel kell számolnia. 

Elsősorban tudnia kell, hogy a felugrasztott róka a hajtás területén, illetve területéről 

milyen irányban  szeret menekülni. Erdős területen,  ahol  több  sűrűség van, a róka 

minden bizonnyal nem a tarvágás vagy a nyílt terep felé menekül, hanem egyik 

sűrűségből közvetlenül a másikba iparkodik átjutni. Mezei, sík területen, a 

csenderesekben, nádasokban megbúvó róka feltehetően abba az irányba menekül, amerre 

legközelebb ér ismét takarást, fedett terepet. Ilyen esetekben tehát mindezek 

figyelembevételével kell felállítani a puskásokat. Ebbe azonban beleszól a szél iránya 

is! Rossz széllel, vagyis ha a vad felé viszi a légáramlás a vadász szimatát, biztosan 

elkerüli a vadászt a róka. Ezen úgy segíthet a vadászat rendezője, hogy lehetőleg ún. 
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félszéllel jelöli ki a lőállásokat, oly módon, hogy a szélirány keresztezze a vad és a 

vadász közötti vonalat. Teljesen szél után ugyancsak nem szívesen menekül a róka, 

mert ilyen esetben nem veheti hasznát kiváló szaglásának, orra nem árulja el a 

menekülés irányába eső esetleges veszedelmet. 

Ugyancsak igen fontos, hogy a vadászok csendben menjenek felállási helyükre, és ott 

minden nesz elkerülésével, mozdulatlanul álljanak vagy üljenek. A lőállásban álló vagy 

ülő vadász halk köhintése, tüsszögése vagy az általa okozott legkisebb zavaró hang is 

eltérítheti a rókát. 

A hajtók egészen lassan, töretlen vonalban haladjanak, ne csapjanak nagy lármát, csak 

itt-ott hallassanak egy-egy halk „hopp-hopp”-ot, füttyszót vagy koppantsanak az 

útjukba eső fák törzsére, verdessék meg a bokrokat. Fontos, hogy a vonal ne szakadjon 

meg, és a felriasztott róka ne pánikszerűen meneküljön, hanem – a hajtókkal mint 

kellemetlen, de nem veszélyes zavarással számolva – osonjon tovább a hajtott területről. 

Az árok, patak vagy erek mentén húzódó hosszúkás alakú nádasokban igen 

eredményesnek bizonyult módja a rókahajtásnak az ún. „meghúzás” kötéllel vagy 

lánccal. A mélyebb részeken – hacsak nincsen befagyva – kisebb-nagyobb víz is van a 

nádasokban, ami a hajtók behatolását akadályozza, de a róka egy-egy magasabb 

zsombékon meghúzódva biztonságosan pihenhet bennük. Ilyen esetben, ha a nádas nem 

túl széles, tehát néhány összekötött lánc átéri, igen eredményes a „meghúzás”. 

Igen fontos, hogy a vadászok jó széllel álljanak fel, és feltétlenül csendben legyenek. A 

lőállások legyenek közel a nádas széléhez, mert ha a nádas szélétől néhány méterre, 

takarás nélkül áll a vadász, akkor a nádas szélén körültekintő róka feltétlenül észreveszi, 

és nem ugrik ki a nádasból. A láncot vagy fémes hangú zörgőkkel ellátott kötelet úgy 

húzzák, hogy minkét végén néhány hajtó fogja és vonszolja előre a nád tetején. Minden 

5-6 lépés után álljanak meg és rángassák meg a láncot, hogy minél erősebb hangot 

adjon. Egy nádasban gyakran több róka is van. Ezért ha egy róka már kiugrott és lövés 

is esett rá, a hajtók álljanak meg pár másodpercre, és rázzák a csengőt egy helyben, 

nehogy a nádban levő többi róka meglapuljon vagy visszatörjön. 
 
Röptetett trambulinos vadkacsa vadászata 

Lényege, hogy a tenyésztelepen 5-6 hetes korukig nevelt fiatal madarakat olyan vízparti 

helyre telepítik, ahol a parttól bizonyos távolságon, kb. 150-200 méteren belül, 
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természetes takarás mögé fel lehet építeni egy – a víztől nem látható – elég magas 

röptetőt. A fiatal állatok először a vízparton kapják az eleséget, és azonnal tudnak inni is 

az evés után, majd 4-5 naponként változtatva az etetőhelyet, mindig jobban eltávolítjuk 

a tóparttól. Az állatok napközban a tavon tartózkodnak, de kialakul bennük a pavlovi 

reflex, és bizonyos hanghatásra – rendszerint kolompolás – az egyre távolabb lévő 

etetőhelyre sereglenek. Itt inni soha nem kapnak, ezért az evés után, amint teletömték a 

begyüket, azonnal futnak vissza a tóra. Pár hét után elérkezik az az idő, amikor egy 

elkerekített, ajtóval ellátott részben adják az eleséget. Visszafelé már csak úgy 

indulhatnak, hogy egy fokozatonként állítható magasságú trambulinra felsétálnak, onnét 

pedig repülni kénytelenek. Ez persze nem megy mindjárt egyhuzamban és a kívánt 

minőségben, hiszen egyáltalán repülni is ekkor tanulnak. Az alsó fokozatokról még csak 

1-2 métert tesznek meg a levegőben, a többit a földön, de még a legfelső 

trambulinállásról is gyakran a földön kötnek ki. Azt, hogy végig repülve érkezzenek és 

vadmadár módjára vágjanak a vadászok stégje körül a vízre, a repülési irány közben 

elhelyezett, felfüggesztett hálókkal kényszerítik ki a récékből. Optimális 

helymegválasztás esetén a trambulin és a tópart között egy nem túl magas erdő 

helyezkedik el. E vadászati módnál – mely sokak szerint inkább lősport, mint vadászat – 

adagolni lehet a repülő madarak számát, mert a trambulin felső állásának csapóajtós 

kiengedőnyílása van, miáltal elérhető, hogy egyszerre csak 6-8-10 madár induljon az ott 

sereglő szomjas társaságból. 

W Ajánlott irodalom: 

Kőhalmy Tamás: Vadgazdálkodás. 139 – 152. oldal. 

Studinka László: Mindennap vadásznap. 269 – 279. oldal. 

Feladatok: 
 

 
 
 
 

  
 
 

 

1. Sorolja fel az egyéni vadászati módokat! 

2. Sorolja fel a társas vadászati módokat! 

3. Ismertesse és jellemezze a különleges vadászati módokat! 

Írja le a cserkészést és a vonalhajtást! 
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4. VADÁSZETIKA 
 

Békés Sándor – Gondolatok az etikáról: 

 
 

Ha néhány vadász összetalálkozik, előbb-utóbb szinte mindig szóba kerül egy 

olyan vadászesemény, melynek kapcsán az erkölcs, a vadászetika kifejezés is elhangzik. 

Ez ősidők óta így van. A vadászatot ugyanis – mint „a vad elejtésére irányuló céltudatos 

emberi tevékenységet” –, mindig és mindenütt k egyidejűleg ösztönözte  és ugyanakkor 

korlátozta is az adott közösség. A legősibb szabályok – a holnap, azaz a jövő érdekében 

–, a vemhes, illetve az utódait vezető anyaállatok védelmét, illetve az elejtett vad lehető 

legteljesebb hasznosítását követelték meg. Vadász őseink nem öltek, nem ölhettek 

„kéjből”. Az elejtett vad húsát, bőrét, szőrét, csontját – egyszóval szinte minden 

összetevőjét felhasználták életfenntartásuk érdekében. A vadászat és a zsákmány 

hasznosítása érzelmi, lelki, spirituális tartalmakkal telítődött, ami a vad (az állatok) már-

már vallásos tisztelete, illetve a terítékkel kapcsolatos szertartások által jutott 

kifejezésre. Íme, a vadászetika három ősi, ám máig érvényes elvárása! 1. Tiszteld a vadat. 

2. Tartsd szem előtt, óvd a jövőt! 3. Ha elejtetted, hasznosítsd! 

Az idő múlásával (amit szeretünk fejlődésnek nevezni), természetesen 

módosultak, bővültek a vadászattal kapcsolatos elvárások, illetve megkötések. Mint 

ahogy magának a vadászatnak is folyamatosan változott a tartalma, vagy ha úgy tetszik, 

a küldetése. Életfenntartó tevékenységből társadalmi szinten mára aktív 

természetvédelemmé lett, mely az egyes ember a (vadász) szempontjából egyrészt a 

természettel való személyes találkozás élményét ígéri, másrészt megteremti annak a 

lehetőséget, hogy kilépjünk a hétköznapi (sajnos, többnyire rutinszerű) munka 

világából, ami egyebek mellett a feltöltődést, az életminőség javulását eredményezheti. 

Korunk vadásza: a vadállományok kertésze. Tehát az a feladata, hogy 

visszametsszen (azaz szabályozza a túlszaporodott állományokat) óvjon, védjen, 

támogasson (például a vadászati idényekkel, etetéssel, gyógyszerezéssel, vérfrissítéssel, 

nevelt egyedek kibocsátásával, válogató vadászattal), gyomláljon (ami mindenekelőtt 

dúvadazást jelent), és ha beérik a termés, akkor hasznosítsa az értékes „gyümölcsöt” 

(ami a golyóra érett egyedek elejtését jelenti). 
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A vadászat az emberi kultúra elidegeníthetetlen része. A kultúra forrásvidékét ott 

kell keresnünk, ahol „ősember” elődeink sorra-rendre összeültek egy tábortűz körül, 

hogy megbeszéljék a másnapi vadászat terveit, teendőit. Hogy pontosítsák a célokat, 

meghatározzák a feladatokat, számba vegyék, illetve biztosítsák az azok teljesítéséhez 

szükséges ismereteket és eszközöket. Mert mi a kultúra? A kultúra végső lényegét 

tekintve nem más, mint az a mód, ahogy az emberek kisebb-nagyobb csoportjai 

megszervezik az életüket, megoldják problémáikat. Persze, más meghatározások is 

vannak, melyek ugyancsak helyesek. A kultúra a környezet változásaira, kihívásaira 

adott kollektív választ. Vagy: Az emberiség által létrehozott szellemi és tárgyi értékek 

összessége. Ugyanez kissé konkrétabban: a kultúra az egymást követő nemzedékek 

hosszú sora által felhalmozott tapasztalatok, ismeretek, tudományos eredmények, ember 

alkotta eszközök és művészeti alkotások, valamint szokások, hagyományok, rítusok és 

erkölcsi normák egysége és összessége. 

A kultúra négy összetevője tehát: 1. a szaktudás (az ismeretek összessége), 2. az 

eszközrendszer, 3. a művészetek produktumai, illetve 4. a hagyomány- és hiedelem- 

világ, a vallás és az erkölcs. Mi itt és most csak ez utóbbiról beszélgessünk! 

Az erkölcs: elvárási, illetve norma-rendszer. Méghozzá olyan elvárások, 

normák, szabályok együttese, melyeket egy adott közösség fogalmaz meg, illetve vár el, 

követel meg. A közösség emberek kisebb-nagyobb csoportja, melyet azonos érdekek, 

célok, szokások, hagyományok hoznak létre, s amelyet a közös értékrend tart egyben. 

Sokféle közösség van, melyek egy részébe beleszületik az ember (ilyenek egyebek 

mellett a  nemzeti, etnikai, illetve  vallási közösségek), míg más  közösségekbe saját 

akartunkból, illetve érdekeink által vezérelve lépünk be. Ilyenek, sok egyéb mellett, a 

munkahelyi, a lakóhelyi és a hobbi közösségek. A markáns, nagy hagyományú, önként 

vállalt közösségek közé tartoznak a vadásztársaságok, illetve a közösséget alkotó 

vadászok összessége is, melyet vadásztársadalomként is szoktunk emlegetni. 

A vadászerkölcs, a vadászetikai tehát a vadászok közössége a 

„vadásztársadalom” által kialakított értékrend, illetve elvárási rendszer. Vagy ha úgy 

tetszik: egy tevékenységi kör, egy szakma erkölcse. Az erkölcs, az etika és a morál 

szavaink egyébként ugyanazt a tartalmat – eszmények, szokások, hagyományok, 

tiltások, preferenciák és elvárások egységét – jelentik. Az erkölcs magyar, a morál latin, 
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az etika görög eredetű szó. A vadászetika tehát vadászerkölcs, melynek alapelvei az 

ősidőkig nyúlnak vissza, s melynek a középpontjában a vad és a vadász viszonya áll. 

Mert az erkölcs mindig és mindenütt viszonyokat fejez ki. Azt, hogy miképpen 

viszonyulok valakihez, valakikhez, valamihez. Ifjúságunk kedvelt olvasmánya volt 

Daniel Defoe regénye, mely a hajótörött, egy lakatlan szigetre vetődött Robinson Crusoe 

történetét meséli el. Sok problémája volt, sok nehézséget kellett átélnie és leküzdenie 

a szerencsétlenül járt ifjúnak, de erkölcsi problémái nem voltak mindaddig, míg a 

bennszülött Pénteket mellé nem sodorta a sors. Attól kezdve azonban minden tettének 

erkölcsi súlya volt, már csak azért is, mert lőfegyverei birtokában, világot látott tanultsága 

okán civilizációs és intellektuális fölényben volt Péntekkel szemben. Az erkölcs sok 

egyéb összetevője mellett tehát mindenekelőtt önkorlátozást jelent. Azt, hogy 

lemondok lehetőségeim és képességeim  egy részéről, más szóval,  hogy megtehetnék 

valamit, de nem teszem meg… 

Az erkölcs, mely tehát viszonyokat szabályoz, annál nagyobb jelentőséggel bír, 

minél egyenlőtlenebbek ezek a viszonyok. Nem véletlen, hogy az első írásba is foglalt 

etikai kódex az orvosetikai szabályzat volt, melyet Hippokratészi eskü címen ismerünk, 

s amely több mint 2000 évvel ezelőtt született. Az orvos és beteg viszonya ugyanis 

tragikusan egyenlőtlen. És már hosszabb ideje ugyanez vonatkozik a vad és a vadász 

viszonyára is. 

Az etikai viszonyrendszer, természetesen, folyamatos változásban van. Vannak 

elvárások, melyek erejüket vesztik, sőt esetleg el is halnak, miközben újak születnek. 

Az általános erkölcsi elvárások közül példaként talán elég a szexualitással, a 

szüzességgel kapcsolatos normák változásaira, gyengülésére utalni. De a vadászat 

tekintetében is folyamatos a változás. Harminc évvel ezelőtt engedélyezett és éppen 

ezért erkölcsös is volt gyöngygolyóval őzet lőni. Ma tilos és erkölcstelen. 

Nem volt és nem is lesz soha olyan világ, melyben korlátok nélkül mindenki azt 

teheti, amit akar. Még a bibliai Édenkertben (melyet Paradicsom néven is emlegetünk) 

sem volt korlátlan az első emberpár, Ádám és Éva cselekvési szabadsága, hisz tilalmas 

volt számukra az alma leszakítása és elfogyasztása. Ezt égi törvény, az Úr parancsa írta 

elő. Tilalmakban, törvényekben azóta sincs hiány. 

A törvény: elvárási, azaz követelményrendszer, melyet a mindenkori uralkodói 

(állami)  hatalom  dolgoz  ki  és  léptet  életbe.  Ez  az  elvárási  rendszer  törvények, 
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rendeletek, szabályok formájában ölt testet, érdekeket szolgál, illetve védelmez, és 

ennek megfelelően viszonylag gyakran és gyorsan változik. Gondoljunk csak napjaink 

rohamtempójú törvényalkotási folyamatára, illetve a gyakori törvénymódosításokra. A 

törvények markáns sajátossága, hogy betartásuk felett a mindenkori hatalom 

erőszakszervezetei őrködnek: aki figyelmen kívül hagyja, megszegi, megsérti a 

törvényt, viselni kénytelen tettének súlyos következményeit. 

Két elvárási rendszer keretezi (korlátozza) tehát az életünket. Az erkölcs és a 

törvény. Az erkölcsi elvárások „alul” fogalmazódnak meg, a törvények „fent”. Az 

erkölcsi rendszer nemzedékek hosszú sorának tapasztalatain alapul, a törvényeket az 

aktuális hatalom (uralkodói elitek, pártok) képviselői hozzák. E két elvárási rendszer 

azonban nagy felületeken találkozik egymással, fedi egymást, hisz a maradandónak 

bizonyuló törvényi elvárások mindig erkölcsi alapokon jönnek létre. Gondoljunk csak 

az élet és a vagyon védelmét szolgáló törvényekre! Ezek a messzi múltban erkölcsi 

normaként fogalmazódtak meg, hisz már a keresztények Isteni „Tízparancsolatában” is 

szerepeltek. (5. parancsolat: Ne ölj! 7.: Ne lopj! 10.: Mások tulajdonát ne kívánd!) Tehát 

a legfontosabb, legáltalánosabb erkölcsi normák előbb-utóbbi törvényi megerősítést is 

kapnak, és ez az úgynevezett szakmai erkölcsökre, köztük a vadászetikára nézve is igaz. 

Erre csak egy példa: a nagyvad vadászatát már régóta csak megfelelő hatékonyságú 

fegyverekkel „engedélyezte” az erkölcs, ma már ezt kaliberben és energiában kifejezve, 

illetve pontosítva a törvény is megköveteli.) 

Az erkölcs természetesen olyan területeket is lefed, melyeket nem célszerű és 

talán nem is lehet törvényi erővel szabályozni. Milyen törvény írhatja például elő a nők, 

az idősek, a betegek megkülönböztetett tiszteletét, ami egyebek mellett például abban 

jut kifejezésre, hogy a buszon, vonaton, villamoson átengedjük számukra a helyünket? 

A törvény tehát csak az erkölcs minimuma. Vagy vadászpéldát mondva: ugye 

nevetséges lenne, ha egy törvény azt írná elő, hogy nem szabad a terítéken fekvő vadat 

átlépni, és ezt a tilalmat az állam rendőrökkel ellenőriztetné? 

Az erkölcs és a törvény célja, szándéka (jó törvények esetén!) azonos, 

működésük, hatékonyságuk energiái azonban két különböző helyről sugároznak. Az 

erkölcs belülről vezérel, a törvény kívülről fenyeget. 

Csak az a törvény elfogadott és hatékony, mely az érintettek körének erkölcsi 

érzékével is összhangban van. Láng Rudolf (1881–1963), aki Kittenberger Kálmán  
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Nimródjának Sólyom írói néven volt munkatársa, máig érvényes módon fogalmazta 

meg a törvény és erkölcs egymásra hatását, egymáshoz való viszonyát. 

„Hiába a legjobb törvény, ha nem támogatja a vadászati etika. Mert a vadászati 

etika nem egyéb, mint azoknak a megíratlan szabályoknak – azt is mondhatnám: 

becsületszabályoknak –, összessége, melyek a vadászt kiemelik a hurkolók és 

lesipuskások nem nemes céhéből, a vadászatot a húsiparból. A vadászati etika – és 

csakis ez! – teszi lehetővé, hogy a vadászok békességben megférjenek egymással, mert 

a törvény csak a vadat védi, a vadászt a vadász ellen már nem. A vadászati etika nélkül 

a legjobb törvény sem ér semmit, mert nincs könnyebb, mint a vadászati törvényt 

kijátszani, ha annak tiltó szava nincs belesütve lelkiismeretembe.” 

A törvényeknek (azaz a „hivatalos” elvárásoknak) sok szintje van, a valódi 

törvényektől (melyeket az országgyűlés alkot meg) egészen a munkahelyi, intézményi, 

egyesületi rendtartásokig, szabályokig. A vadászatot érintő törvényi szabályozások 

legfelsőbb szintje az úgynevezett vadászati törvény (1996. LV. évi törvény a vad 

védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról) a legalsó (de ez nem pejoratív 

rangsorolás!) pedig a vadásztársaságok házi szabálya. 

A jog és az erkölcs egyaránt normatív szabályozó rendszer. Az erkölcs az ősibb, 

a jog az erősebb. Mindkettő központi kérdése az egyén és a közösség egymáshoz való 

viszonya. Amit tilt a jog, azt általában az erkölcs is tiltja. A jogi szabályozás tehát nem 

azért alakult ki, mert az erkölcs „fedetlenül” hagyott bizonyos területeket, hanem azért, 

mert az erkölcsi szabályozás adott területen elégtelennek bizonyult. A jog azokat az 

elvárásokat rögzíti, melyek betartása az állam, a közösség alapvető érdeke, s amelynek 

betartása tömegméretekben elvárható. A jog írott szabályok összessége. Tanítható és 

megtanulható. 

Az erkölcs általában íratlan és jellemzően a nevelés útján hagyományozódik 

nemzedékről-nemzedékre. A jogsértést büntetik, az erkölcstelen embert elmarasztalják. 

Megszólják, kibeszélik, figyelmeztetik, kiközösítik. De ehhez élő, működő, kohéziós 

erővel bíró közösség kell. Olyan közösség, melyben a tagok „otthon érzik” magukat, s 

amelyet éppen ezért óvnak, féltenek. A jó közösség több mint érdek  alapú csoportosulás, 

mert a létező és fontos érdekazonosság mellett az érzelmek és az egymásért érzett 

felelősség erős szálai szövik át. 
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Ma nagyon sokan érzik úgy, hogy az erkölcsi normák degradálódtak, az etikánál 

fontosabb a siker, az eredmény. Nem alaptalan ez az érzés. Ám szerencsére a jobbító 

szándék is él és erős. A megoldás, a teendő egyértelmű: a közösségeket (a mi 

esetünkben vadásztársaságokat, klubokat) kell védeni, erősíteni, élő eleven tartalommal 

feltölteni. 

A vadászetika, mint markáns és nagy múltú szakmai erkölcs, egy sajátos, 

meglehetősen zárt közösség elvárási rendszere, mely azonban az adott kor, az adott 

társadalom, az általános erkölcs által is befolyásolt, illetve meghatározott. És ez azt 

jelenti, hogy tartalma (érvényességi, illetve felelősségi köre) folyamatosan bővül, 

változik. A vadászetika felelősségi köre úgy tágul a világ változásaival, a fejlődéssel 

összefüggésben, ahogy egyre sokasodnak és egyre nagyobb területet fognak át a vízbe 

dobott kő által keltett vízgyűrűk. 

A legbelsőbb kör (és egyben a legősibb felelősségi viszonyrendszer) a vadászt és 

a vadat ölelte körül. Ember és állat, vadász és vad viszonya ősidők óta szoros és 

különleges, ami sok egyéb mellett az emberek és állatok közötti reláció spirituális 

tartalmakkal való feltöltődésében jut(ott) kifejezésre. Az állatok sokszor 

természetfelettinek tűnő képességeihez fűződő hiedelmek, az állatok isteni 

tulajdonságokkal való felruházása (az istenek állatok képében való megjelenítése), a 

totemállatok kultusza, a népmesék csoda-tevő állatai mind-mind ennek a kapcsolatnak a 

különleges voltát bizonyítják. Nagy és gazdag e kötelék irodalma. Az én visszatérő 

olvasmányom Ted Andrews „Az állatok szimbolikája – Spirituális beszéd ember és állat 

között” című műve. Elég egy gondolatot idézni tőle, hogy megértsük, mi is a lényege a 

vadászetika ősi alapeszméjének. „Az a mai is bennünk élő késztetés, hogy különféle 

csodás adottságokat tulajdonítsunk az állatoknak, segít abban, hogy közelebb jussunk a 

természet lényegéhez. Ebben a tekintetben minden állat egy-egy potenciális átjáró, 

amelyen át az emberi lélek varázslatos világába lehet jutni. Legtöbben azonban nem 

ismerik fel, hogy az állatokról való gondolkodásmódjuk az önmagukról való 

gondolkodásuk tükörképe.” 

A képzeletbeli vízgyűrű következő köre a vadász–vadász viszonyt fogja át. A 

vadászat kollektív tevékenység, még akkor is, ha az utolsó mozzanat (a vad elejtése) 

esetleg   egyedül   történik.   A   vad   –   immár   évszázadok   óta,   mostanság   pedig 

különösképpen –, a természet és az ember közös „produktuma”. Vadgazdálkodás nélkül 
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(melynek a vadászat szerves része, ámbár végső mozzanata) nincs vadászható 

mennyiségű és minőségű vad. A terítékre hozott, illő módon birtokba vett vadban tehát 

sokak munkáját kell látnunk és dicsérnünk. A vadgazda, a szakszemélyzet tisztelete és 

méltó megbecsülése alapvető erkölcsi kérdés. Mint ahogy a vadásztársakhoz való 

korrekt, együttműködő viszony is. A vadászat szenvedély alapú tevékenység, mely a 

nagy energiájú érzelmek, elemi erejű vágyak mellett gyakran indulatokkal is telítődik. 

Nem idegen az embertől a szerzés, a birtoklás igénye, mint ahogy a többre, jobbra, 

szebbre, nagyobbra vágyás, sőt a féltékenység, az irigység, az egoizmus sem. Emberi 

minőségünket nem ezen belső késztetések megléte, avagy hiánya minősíti, hanem az, 

hogy mennyire vagyunk képesek féken tartani (vagy éppen nemes célok érdekében 

mozgósítani), azaz intellektuálisan és morálisan kontrollálni és vezérelni ezeket az 

inspiráló motivációkat. A vadásztársak tisztelete, megbecsülése, saját sikerekhez, 

élményekhez való joguk elfogadása nélkül lehet valaki eredményes vadász, de boldog 

sohasem. 

A vadászetika már hosszabb ideje (legújabban pedig különös nyomatékkal) a 

vadászok és nem vadászok kapcsolatát, egymáshoz való viszonyát is szabályozza. Tehát 

a praktikus érdekek, kötelezettségek és kényszerek mellett erkölcsi kérdés is annak fel- 

és elismerése, hogy ami a vadász számára vadászterület, nos, ugyanaz a földdarab 

valaki másnak erdő, rét, művelés alatt álló mezőgazdasági birtok, horgász- vagy halastó, 

esetleg kirándulási célpont. A természet (a haza minden négyzetmétere) végső lényegét 

tekintve közös kincsünk, kollektív életterünk, mely számtalan funkciót tölt be 

egyidejűleg. A vadászok tábora viszonylag kicsi, ezért is kelt visszatetszést, ha önző 

megnyilvánulásaikkal, kisajátítási törekvéseikkel találkoznak az emberek. A vadász 

nem a terület korlátlan hatalmú ura, már csak azért sem, mert vadászok többsége nem a 

saját területén (birtokán) folytat vadgazdálkodást, avagy éli ki szenvedélyét. A 

vadvédelem, vadgazdálkodás és vadászat jövője szempontjából az érdekegyeztetés és az 

együttműködés olyan követelmény, amellyel az igazvadászoknak „belülről vezérelten” 

kell egyetérteni. 

A vadász és a vad, a vadász és vadász, valamint a vadászok és nem vadászok 

egymáshoz való viszonyát, bonyolult kapcsolatrendszerét szabályozó etikai elvárásokat 

és elveket egy negyedik viszonyrendszer egészíti ki (s egyben integrálja és harmonizálja 

is egymással), s ez nem más, mint a természet egészéért érzett felelősség. A természet 
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szeretete evidencia a vadászok számára. Ám ma már több kell a természet szépségének 

felfedezésénél és élvezeténél, több kell a szép szavaknál, az érzelmek kinyilvánításánál. 

Az igazvadász aktív természetvédő, és ennek az aktivitásnak ma már messze túl kell 

mutatnia a vadászható fajok védelmén, szakszerű kezelésén. A természet egy és 

oszthatatlan, és minden összetevője, „szereplője” fontos. Az élővilágban nincs 

hierarchia, a vadászok számára oly kedves és fontos vadászható fajok se védhetőek meg 

a természeti környezet drámai degradálódása esetén, más fajok pusztulása közepette. 

Ismertem egy jó nevű vadászt, aki fáradhatatlanul gyomlálta a dúvadat, vadászati 

gyakorlata során messzemenően szem előtt tartotta a válogató vadászat (selejtezés) 

szakmai elveit, kemény teleken etette a vadat, ám mint sikeres (műanyagtermékeket 

gyártó) vállalkozó elnézte (vagy talán ösztönözte is), hogy az emberei teherautó számra 

hordják illegális szemétlerakó helyekre üzeme soha le nem bomló hulladékait. Etikus 

vadász csak az élet más területein is etikusan, azaz a következményekkel is számoló, a 

saját, aktuális érdekeinél messzebbre látó ember lehet. 

Az etika tehát minden esetben döntést, azaz cselekvést jelent, mely másokhoz 

(emberekhez, állatokhoz, dolgokhoz és ügyekhez) való viszonyunkat fejezi ki. Minden 

helyzet döntést igényel, ám minden döntést igénylő helyzet más. Nincs recept: az 

úgynevezett erkölcsi érzékünk vezérel bennünket, vagy ha úgy tetszik a jobbik (vagy 

éppen a rosszabbik) énünk, mely a választást igénylő konkrét helyzetekben biztat, 

bátorít, vagy éppen visszafog. Mégis, a vadászat erkölcsének is vannak általánosnak 

mondható alapelvei. Én, a vadászetika egyre bővülő felelősségi köreit figyelembe véve, 

nyolc ilyent fogalmaztam meg. 

1. A természetért érzett felelősség elve 

2. Az állatok méltóságának elve 

3. A hozzáértés és a szaktudás elve 

4. Az esélyadás elve 

5. Az önmérséklet elve 

6. A biztonság elve 

7. Az együttműködés elve 

8. A hagyományőrzés elve. 

Az erkölcsi normák évszázadokon, sőt évezredeken át baráti, közösségi, tábortűz 

melletti  vagy  éppen  vadászházi  beszélgetések  során  fogalmazódtak  meg,  illetve 
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hagyományozódtak nemzedékről nemzedékre. Rohanó korunkban egyre ritkábbak az 

ilyen alkalmak. De ebbe nem nyugodhatunk bele. Ha másképp nem megy, üljünk a 

képzeletbeli kandallók mellé, gyújtsunk képzeletbeli, vagy éppen virtuális tábortüzeket, 

mert együttlét nélkül nincs közösség, közösség nélkül pedig nincs erkölcs. 

 

Az igaz vadász 

„Úgy döntöttem, hogy gazember leszek!” – mondja III. Richárd William 

Shakespeare (1564–1616) azonos című drámájában, és mi megborzongunk e rémséges 

szavak hallatán. Az ember eredendő célja, hogy hasznos és jó legyen. És ez akkor is 

igaz, ha sokak élete, pályafutása mást bizonyít, másképp alakul. Gyakran eszembe jut 

nagyapám, aki ritkán mondott súlyos, elmarasztaló szavakat más emberekről. Ám ha 

mégis megtette – ez haszontalan ember, mondván –, akkor végzetes volt az ítélete. A 

„haszontalanság” ugyanis egyet jelent a hasznavehetetlennel, az értéktelennel, sőt a 

hitvánnyal is. A haszontalan nem teremt, nem ad, csak elvesz. 

Bármi is legyen a szakmánk, a hivatásunk, a szenvedélyünk: hasznosak 

szeretnénk lenni, ami tartalmazza az eredmény, az eredményesség kritériumát, 

ugyanakkor többet is jelent annál. A hasznos (értékőrző, értékgyarapító, eredményes) 

vadászembert igaz vadásznak nevezzük. Széchenyi Zsigmond visszatérően használta az 

igaz vadász kifejezést, méghozzá nem egyszerűen jelzős szerkezet formájában, hanem 

egybeírva (igazvadász), azaz egy új szót alkotva, s ezzel együtt egy új célt, egy új 

emberi minőséget is kijelölve – írtam Igaz vadász című kötetem (TerraPrint, 2005) 

azonos című dolgozatában, arra a kérdésre keresve a választ, hogy kire illik ez a 

minősítés, ki állíthatja ezt magáról? És ami talán a legfontosabb: milyen úton juthatunk 

el e cím magasáig? 

A legnagyobb magyar vadász Ünnepnapok című művében, A vadászerkölcs 

című fejezet nyitányaként azt írta, hogy…a nemes vadászszenvedély legszebb cégére, 

legelőkelőbb ismertető jele: a jóindulat. A vadászerkölcs.” – s ezt a megállapítását 

biztos kiindulópontnak tekinthetjük az igazvadász mibenléte felett morfondírozva. A 

kérdésfelvetés egyébként alighanem egyidős a vadászattal. Bársony István a Kékesi 

László A magyar vadász kézikönyve című munkájához (Athenaeum, 1925) írt 

előszavában a vadászatot „…a legteljesebb kiforrottságot, sok tudást, még több 

önuralmat,  megbízható  erkölcsi  érzületet  és  a  vadászati  szabályoknak  a  törvény 
  

 
 

 



57 
 

 
 

 

ösmeretén és követésén kívül is szigorú megtartását követelő” komoly stúdiumnak 

nevezte. 

Eördögh Tibor (1912–2000), agrármérnök, hivatásos vadász, szakíró a Vadászok 

nyelvén című kitűnő munkájában, (melyben a vadászat magyar szókincsét adta közre), 

így definiálta az igazvadász fogalmát: „Az olyan természetszerető, feddhetetlen, a 

vadászat írott törvényeit és íratlan szabályait maradéktalanul betartó vadászt nevezzük 

így, aki a vadászatot szenvedélyből és sportszerűen űzi. Az igazvadász a német 

Waidmann megfelelője.” 

Az igazvadász fogalmunk (akár külön írjuk, akár egybe) két külön minőséget 

egyesít. A Magyar szókincstár szerint az igaz melléknév jelentése egyebek mellett 

valódi, hiteles, romlatlan, eredeti, született, vérbeli. És ehhez bizton hozzátehetjük, 

hogy mindenekelőtt becsületes ember. Azaz megbízható, tisztességes, erkölcsös, 

erényes, derék, jóravaló, jellemes, gerinces, tisztakezű. De ki a vadász? Aki vadászik? 

Akinek puskája van? Aki tagja valamely vadásztársaságnak, vadászati szervezetnek? A 

válasz egyértelmű: ennél több kell. 

Az egykori Erdélyi Vadászújságban olvastam: „Nem kell ugyanis azt hinni, 

hogy azért, mert valaki puskatulajdonos és vadászni jár, legyen bár kitűnő lövő, már 

vadász is a szó nemesebb értelmében, Az ilyen legfeljebb sportol” (1923. febr. 1). 

A puskás ember és a vadász közötti minőségi különbség szembetűnő. 

Valamennyien találkoztunk már olyan személlyel, aki formailag tökéletesen megfelelt a 

vadászokkal szembeni elvárásoknak. Volt vadászjegye, puskája, sőt gyakran „trendi” 

vadászöltözete, közúti cirkálónak beillő terepjárója is. A magabiztosságával se volt baj. 

Mindenről volt véleménye, és többnyire mindent kritizált. Ha lőkészségéről, 

eredményességéről esett szó, az első helyre tette magát. Látva és hallgatva őt, mégis azt 

kérdezzük magunkban: hogy került ez az alak ide? Nos, ő a puskás ember, a nem- 

vadász. 

Bársony  István  mondja  a  Kékessy-féle  kézikönyvhöz  írt,  már  idézett  előszavában: 

„..nagy baja a vadászatnak, hogy boldog-boldogtalan rászabadulhat, olyan is, akinek 

semmi rátermettsége sincsen, sőt olyan is, aki egyenesen antitalentuma még a lövésbeli 

jártasságnak is, amivel kész veszedelmévé válhatik nemcsak a vele együtt vadászóknak, 

hanem a vadászterületen a puskája elé kerülő bárkinek. Míg minden más sportágban 

feltétlenül kell előkészültség, hogy valaki foglalkozni merjen vele: a vadászat ki van 
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szolgáltatva a legdilettánsabb kezdőknek is, amiben nem a kezdet nehézségei okozzák 

az igazi bajt, hanem az, hogy aki ma vett a kezébe puskát először életében, az is olyan 

merészen bánik vele, mintha tizenhárom próbás vadász volna, s ezt a 

legtermészetesebbnek találja.” 

A vadásszá válás folyamat. A vadászjegy kiváltása és az annak előfeltételeként 

kötelező vadászvizsga letététele csak az első „stációja” egy hosszú, felelősségteljes 

útnak. Minden méltó és eredményes vadászat ismereteket, tapasztalatokat feltételez, és 

egyben új ismereteket és tapasztalatokat is eredményez. Már amennyiben nem csupán a 

vad minden áron való elejtése a cél. A „puskás ember” legfőbb jellemzője a minden más 

értéket és körülményt semmibe vevő, felülíró eredmény centrikusság. Korunk (igaz) 

vadásza élményvadász. És a vadászat akkor is ígér és nyújt is élményeket, ha nem kerül 

elejthető vad a puskacső elé. De sokan nem így gondolják. 

A közelmúltban, miután a városban összefutottunk, beszélgetés közben 

indulatosan kifakadt egy „jó nevűnek” mondott vadászismerősöm, merthogy hosszú 

hetek óta nem lőtt semmit, sőt nem is látott, nem is megy ki mostanában a területre, 

mondta, mert egyszerűen nem érdemes, nem éri meg… 

Gyakran eszembe jut ez a találkozás. A vadászat egyet jelentene a vad 

elejtésével, a sikerrel? Ha nincs teríték, akkor nem is vadásztunk? Sikerorientált korban 

élünk, amikor mindent a pénz és az idő koordinátarendszerében értékelünk. Egységnyi 

időre egységnyi eredménynek kell esnie? Ami nem hoz eredményt (bevételt, profitot, 

húst, trófeát stb.), az üresjárat, elvesztegetett idő? 

Sólyom (Láng Rudolf) is találkozott hasonló nézeteket valló emberekkel. Róluk 

írt, nekik üzent, amikor azt írta, hogy „a vérbeli vadászok jó emberek (…) Ez a jóság 

teszi fogékonnyá a szépség iránt” (Nimród, 1943). 

Nehéz, sőt talán lehetetlen is sorra venni, pontokba szedni az igaz vadászokkal 

szembeni elvárásokat. Egy azonban biztos: nemes érzelmek nélkül senki se lehet 

igazvadász! 

A szépség igénylése, kutatása, meglátása és örömteli befogadása teljesítheti csak ki az 

élményt. És a stílus! Tehát az a mód, ahogy a jelenségekre, a megtörtént eseményekre 

reagálunk, ahogy a feladatokat megoldjuk. A stílus maga az ember, tartja a mondás. A 

hangnem, a kifejezésmód, a beszédmodor, a viselkedés, a magatartás minden más 
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összetevője és természetesen a „munkamódszer” (azaz a fegyver- és eszközhasználat 

kultúrája) együttesen határozza meg emberi és vadászi milyenségünket. 

Széchenyi azt mondta: minden vadásznap ünnep. Nos, az ünnepnapokra 

készülünk, testi és lelki és materiális értelemben is. „Civil-életünk” ünnepeit várva a 

sütés-főzés, takarítás lázában él a család. A lelkünk előbb öltözik ünneplőbe, mint 

ahogy elérkezik az a bizonyos piros betűs nap. Így vagyunk a vadászattal is. A vadászatra 

való felkészülés (tervezgetés, informálódás, szervezés, csomagolás)  egy kicsit a 

karácsonyvárás, az advent hangulatát idézi. A vadászat nem a magaslesre való 

felkapaszkodással kezdődik, és nem az elsütő-billentyű megérintésével ér véget… 

 
Élmény, esély, önmérséklet 

„Ha sok mindentől megfosztott is bennünket ez a mai élet, egyet nem vehetett el tőlünk: 

a természetet.” Sólyom (Láng Rudolf) a Nimród Vadászlap 1944. július 20-i számában 

írt, „Vadászatról, vadászokról” című cikkéből ragadtam ki ezt a mondatot. Mert a 

vadászat lényege valóban nem más, mint a természettel való „személyes” találkozás 

ígérete és lehetősége. 

A vadászat küldetése (célja és értelme) jelentős változásokon ment át az 

emberiség történelme során. Az emberré válás folyamatában nem csupán az 

eszközkészítést, a „munkaszervezést”, az „étkezési kultúra” módosulását inspirálta sok 

egyéb mellett, de még a beszéd fejlődését is, hisz az eredményes vadászatok előfeltétele 

volt az információk és a már megszerzett ismeretek, tapasztalatok átadása, a feladatok 

egyértelmű  meghatározása.  Az  „ügyes  ember”,  a  „felegyenesedett  ember”,  majd  a 

„bölcs ember” létrejötte elválaszthatatlan a vadászati tevékenységtől. A vadászat az 

emberiség történetének túlnyomó részében az életfenntartás alapjául szolgált, és a 

fejlődés előrevivője volt. Az állatok háziasítása, az állattenyésztés (mely szintén a 

vadászat „hozadéka”), csökkentette,  majd  háttérbe  is  szorította  ezt  az  életfenntartó 

szerepet, ugyanakkor felerősítette a mindig is létező „társadalmi” funkciókat. A 

középkor, majd az újkor vadászata a fegyverhasználati jártasság megalapozása és 

fenntartása, a hatalom demonstrálása, a diplomáciai (és üzleti) célok elérésének 

segítése, a természetismeret elmélyítése, a kalandvágy kielégítése, valamint a 

kikapcsolódás és szórakozás terén töltött be fontos szerepet.  Ezek a lehetőségek, illetve 

tartalmak kisebb-nagyobb mértékben napjaink vadászatában is jelen vannak, a vadászok 
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túlnyomó többsége számára azonban ma már egyértelmű a cél, és ez az élményszerzés. 

A jelen igaz vadásza élményvadász. 

Az élmény: érzés, hatás, tapasztalat, maradandó benyomás. Egy történés (vagy 

akár csak egy pillanat), mely magával ragad és hosszú időre emlékezetes marad. Vannak 

jó és rossz élmények, de a vadászat éppen azért olyan vonzó a számunkra, mert többnyire 

kellemes élményeket ígér. Az élmény forrása szinte bármi lehet: táj, természeti 

jelenség, váratlan, vagy éppen nagyon is remélt történés, illat, hangzás, hangulat, 

mint ahogy ember alkotta mű és emberi megnyilvánulás, cselekvés is, mert az élmény 

titka és lényege nem más, mint a rácsodálkozást kiváltó rendkívüliség. 

Az élmények jelentős része – és a vadászélmények mindenképpen ilyenek –, 

aktivitást feltételez, tehát valamilyen formában és értelemben meg kell küzdeni értük. 

Minél szenvedélyesebb a küzdelem, minél nagyobb a vállalt kockázat és áldozat, annál 

elemibb erejű az élmény. Valós élményhez, persze, csak az jut, aki „nyitott szemmel” 

jár, azaz észrevesz, felfedez és befogad. Vagy ha úgy kívánja a szituáció: gesztust tesz. 

Az élmény szoros összefüggést mutat az örömmel, sőt annak felső fokával, a 

boldogsággal is. Ám sem az öröm, sem a boldogság nem jön magától. Az életnek 

ezeket a kitüntetett időszakait (pillanatait) csak azok élhetik meg, akik nemes 

szenvedélyek által fűtötten, reális tervek és célok jegyében, áldozatokat hozva, ha kell 

testi, lelki megpróbáltatásokat is vállalva, sőt esetenként saját pillanatnyi érdekeiket is 

háttérbe szorítva élik az életüket. A vadászok többségének ilyen az élete. 

A vad minden áron való elejtésének szándéka feszültté, zaklatottá, idegessé, sőt 

az esetek többségében agresszívvé is teszi a vadászt. Ha az eredményesség a legfőbb 

motiváció, elvész a vadászat öröme. A mennyiség hajszolása, a rekord méretű trófea 

utáni már-már beteges vágyakozás öldöklő versennyé teszi a vadászatot: a 

vadásztársakból, barátokból ellenfél, sőt gyakran ellenség lesz. Az esélyadás és 

önmérséklet nélküli vadászat, ne féljünk kimondani: állatgyilkosság. Lövés, zsigerelés 

nélkül is élményt adó lehet egy vadászat. 

„A vadászatnak nem lényege az, hogy sikeres legyen.” – mondja José Ortega y 

Gasset (1883–1955) spanyol filozófus , majd hozzáteszi: „A vadászat minden vonzereje 

abban rejlik, hogy mindig bizonytalan.” ( Elmélkedés a vadászatról, Európa Könyvkiadó, 

2000). A vad tud magára vigyázni, ám az ember egyre modernebb és egyre  

hatékonyabb  eszközei  segítségével  mégis  „villámgyorsan  és  könnyedén  meg 
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tudná semmisíteni az állatfajok legnagyobb részét” szögezi le Ortega, az esélyadás 

fontosságát hangsúlyozva. De a vadásztársadalom, szerencsére, a sajnálatos módon 

létező és viszonylag gyakori túlkapásai ellenére sem teszi ezt, hanem „gátat szab 

határtalan képességeinek, és utánozni kezdi a természetet, vagyis szabad elhatározásából 

visszahátrál, visszalép a természeti létbe”. 

Az esélyadás korunk vadászetikájának alapkövetelménye, mely a gyakorlatban 

egyrészt az „ultramodern” eszközökről való tudatos lemondás, másrészt az úgynevezett 

válogató vadászat útján érvényesül. Bizonyos eszközök (például automata és öntöltő 

fegyverek, éjjellátó céltávcsövek, a vad megtévesztésére alkalmas elektronikus akusztikai 

eszközök, mesterséges szaganyagok) alkalmazását  és bizonyos vadászati módokat 

(mint például légi járműről, vagy mozgásban lévő motoros szárazföldi és vízi járműről 

folytatott vadászatot) a törvény is tiltja. De mint arra Sólyom figyelmeztet bennünket 

„Hiába a legjobb törvény, ha nem támogatja a vadászati etika (Nimród, 1939). 

A válogató vadászat lényege az értékvédelem, az értékőrzés, mindazon ígéretes 

egyedek tudatos kímélete, melyek léte és kvalitása a jövőt szolgálja. Gyakran hallható 

cinikus megfogalmazás miszerint „az a lőhető vad, mely az oldalát mutatja”. Nos, nem! 

A felelősségét átérző vadász a szakszerű válogatás, a puskacső elé kerülő, de 

„kegyelembe  részesített”  reménybeli  egyedek  megkímélt  élete  által  az  adott  faj 

fennmaradásához, értékeinek megőrzéséhez járul hozzá. 

Az önmérséklet, az önmegtartóztatás is esélyadás. Aligha kell bizonygatni, hogy 

az emberek környezetük, közösségük általi megítélése szempontjából milyen nagy 

jelentőséggel bír, hogy az adott személy (bármilyen cselekvési formáról is legyen szó), 

tudja-e, érzi-e, hogy hol a határ? Az önmérséklet, a mértéktartás képessége, illetve 

hiánya a jellem lényegét tárja fel. Különösképpen igaz ez a szenvedély által vezérelt 

tevékenységek esetében, mint amilyen a vadászat is. 

Mindig is voltak, és mindig is lesznek olyan vadászok, akik átlagon felüli 

eredményességükkel, a nagy tömegben elejtett vad mennyiségével büszkélkednek, ámbár 

ezekre a „teljesítményekre” mindig is ellenzéssel, fenntartással és elutasítással reagált 

a néma többség. Vadászkörökben máig visszatetszést keltenek a XIX. századi, ozorai 

főúri vadászatok döbbenetes terítékadatai. A hajtók tömege viszonylag kicsi, 

ponyvával körülhatárolt területen zsúfolta össze a vadat, hogy aztán kapukat nyissanak 
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ezen a sajátos karámon, ahol a puskások válogatás nélküli, iszonyú tüzével találták 

szembe magukat a menekülő állatok. Ez régen történt, ám a közvéleményben 

hullámokat verő esetek ma is előfordulnak. 

Hogy hol, mikor, miből mennyi a sok, nos ezt, természetesen, csak a konkrét helyzet 

konkrét elemzése alapján lehet eldönteni. Bizonyos erkölcsi alapelvek azonban 

megkérdőjelezhetetlenek. 

1. A vadra (mint élő és érző lényre) sohasem tekinthetünk érzelmek nélkül, tehát nem 

kezelhetjük egyszerű céltárgyként. 

2. A vadászélmények nagysága és értéke nem mutat szoros összefüggést a terítékre hozott 

vad mennyiségével. A mennyiség öncélú hajszolása elfojtja az érzelmeket. 

3. Minél értékesebb, minél ritkábban előforduló egy vad, annál kevesebbel illik beérni 

belőle. Nemcsak a medvéket halomra lövő egykori romániai diktátort, de azt a hazai 

vadászt is elítéli közvélemény, aki több érmes gímbikát, vagy tucatnyi szarvas tarvadat 

ejt el egyetlen nap alatt. 

Rohanó világunk egyre sokasodó és egyre kedveltebb vadászhelyei a 

vadaskertek. A vadaskerti vadászatok szenvedélyes vitákat váltanak ki. A markáns 

ellenzők egyike volt Gánti Tibor (1933–2009), a vegyészet és az elméleti biológia 

professzora, nagytekintélyű természetkutató. „A vadaskertekben történő ’vadászat’ nem 

más, mint élő állatokra való céllövés. Céltalan, értelmetlen, torz gyilkolás, ami 

semmivel sem menthető” ( Nimród, 1991). 

Van, természetesen, más megközelítés is. A vadaskertek biztosnak nevezhető, 

viszonylag jól tervezhető bevételét (vagy legalábbis annak egy részét) a felelős 

vadgazdálkodók ugyanis a szabadon élő állományok fenntartására fordítják. Az 

esélytelen kerti vad tehát ebben az esetben szabadon élő társaiért áldozza életét. 

A vadaskerti „szolgáltatások” iránt nagy és növekvő az igény, az érdeklődés. 

Nincs értelme szembe menni ezzel a jelenséggel, el kell fogadni az állattenyésztés és - 

értékesítés sajátos formájaként, mint ahogy a domesztikált állatok nagyüzemi, iparszerű 

tartását és érzelemmentes, gépesített vágását is tudomásul kellett vennünk a XX. 

században. De a vitának van értelme. Például a vadaskerti vad elejtése, a vadaskerti 

állományok „letermelése” megnevezésének kérdésében. Minek nevezzük? – mert 

vadászatnak nem nevezhetjük. A vadászat lényege ugyanis a bizonytalanság, a lőhelyzet 
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elérése érdekében kifejtett testi-lelki fáradozás, az önmagunkkal és a körülményekkel 

vívott küzdelem és mindezek záró mozzanataként a lövés pillanatát megelőző, kötelező 

mérlegelés.      A   vadaskerti   vad   lelövése   nélkülözi   mindezeket   a   stációkat.   A 

„szolgáltatás” igénybevevőjére csak egyetlen feladat vár: a pontos célzás. Sajátságos, 

extravagáns sportlövészetről van tehát szó, mely – és ezt ne vitassuk –, sikerélményt is 

nyújthat, örömérzetet is kelthet a borsos részvételi, illetve elejtési díjak ellenében. A 

vadászatnak mindig is volt és mindig is lesz olyan eleme, mely a „szórakozás” 

(kedvtelés, passzió, kikapcsolódás) fogalmával illethető. De mindig is voltak és mindig 

lesznek is olyan tartalmai, melyek ezeken messze túlmutatnak. A vadaskerti vadelejtés 

azonban csak és kizárólag szórakozást nyújt. Igény és ízlés dolga. 

 
A szenvedély: áldás és átok 

A vadászat: szenvedély. Sőt, sokak szerint szenvedély-betegség. Gyimesi György (1935) 

felvidéki vadászíró a vadászszenvedélyről szólva Megzabolázott  szenvedély című 

könyvében azt írja, hogy „…nem ismerem vadászszenvedélyem eredetét. De annál jobban 

ismerem és érzem mindennapos megnyilvánulásait, mert állandóan magas lánggal lobog 

bennem, hajt, serkent és kényszerít újabb és újabb vadászatokra.” 

Valamennyien gyakran megtapasztaljuk e titokzatos eredetű, motorikus 

késztetésnek az ellenállhatatlan erejét. Fekete István a Téli berek című remekében írja, 

hogy „A vadászatot egyáltalán nem a lövés tudománya, nem a gyilkolás és nem az étel, 

a bőr s a trófea jelenti, hanem mindez együtt, és még sok-sok minden, ami túl van ezen. 

Ősi örökség ez, amit az egyik ember örököl, a másik nem.” 

A vadászszenvedély (és a fajfenntartás ösztöne) valóban legősibb örökségünk. 

De, természetesen, más irányú, más célt szolgáló szenvedélyek is vannak (köztük károsak 

is), mert a szenvedély nem más, mint elemi erejű hajtóerő. A szenvedély a vágy diadala 

az ésszerűség, az akarat felett. De azt is mondhatjuk, hogy a szenvedély az 

önmegvalósítás motorja. Amit szenvedélyesen szeretünk, ami után szenvedélyesen 

vágyakozunk, az életünk értelmévé válik. A szenvedély bizonyos értelemben a 

honvágyhoz is hasonlít, hisz csak a „hazatalálás”, szenvedélyünk tárgyának és céljának 

elérése útján nyerhetünk megnyugvást. A szenvedély útjában tornyosuló akadályok csak 

erősítik vágyakozásunkat, áldozatkészségünket néha a végletekig fokozva. 
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A szenvedély, végletekig leegyszerűsítve, azt jelenti, hogy van az életünkben 

valami, ami felvillanyoz, ami energiákkal tölt fel, ami örökös izgalomban és mozgásban 

tart, ami – pozitív, nemes szenvedélyek esetén –, ünnepé teszi a hétköznapokat. A 

szenvedély sajátos viszonyban van az értelemmel, mert miközben többnyire erősítik 

egymást, gyakran szembe is fordulnak egymással. A szenvedély, bizony bűnbe is vihet. 

A káros szenvedélyek (mint amilyen a betegséggé fajuló nemi és játékszenvedély, vagy 

éppen a narkotikumok iránti vágyakozás) maguk alá gyűrik az értelmet, és ez által a 

személyiség egészét is. Örök érvényű Benjamin Franklin (1706–1790) amerikai író, 

természettudós, filozófus és politikus figyelmeztetése, miszerint „A szenvedély elsodor. 

Az ész a gyeplő, amely fékez”. 

A szenvedély tehát: áldás és átok, és ez a vadászszenvedélyre nézve is igaz. 

Márai Sándor írja Füveskönyvében: „A szenvedély éppen úgy értelme életünknek, mint 

az értelem, a mértéktartás és a megfontolt védekezés. Csak az lehet teljes és a természet 

rendjéhez okos engedelmességgel simuló ember, aki természetének megfelelő mértékkel 

és őszinteséggel tudja átadni magát teste és jelleme szenvedélyeinek. De nem lesz állat, 

mert ismeri a határokat, ahol foggal és körömmel meg kell kapaszkodnia”. 

Gyakran eszembe jut egy rémséges történet. Vaddisznóhajtáson voltunk, 

bezárult a kör, megkezdődött az elejtett vad begyűjtése. Ácsorogtunk, beszélgettünk, 

szinte egymás szavába vágva idéztük fel a megélt élményeket. És ekkor a zsákmányt 

vonszoló hajtók irányából előtűnt egy eszeveszett vágtában menekülő süldő, egyenesen 

a traccsoló sokaság felé tartva, és mindjárt dördült is egy, a süldőre leadott lövés. 

Dermesztő pillanat volt. De aki lőtt, nem érezte ezt át, „elragadott a szenvedély”, 

mondta, ezzel mintegy felmentve magát minden felelősség alól, bárgyún vigyorogva. 

Aki szenvedély nélkül vadászik (divatból, státusszimbólumként), az nem vadász, 

mint ahogy az sem, akit magával ragad féktelen szenvedélye. A szenvedély visz el 

bennünket a tettek mezejére, de tetteinket már az észnek, az értelemnek, az erkölcsnek 

kell felügyelnie. Más szóval: időben meg kell szólalnia „jobbik” énünknek. 

Az egyedül cserkelő, vagy a lesen magányosan várakozó vadász gyakran kerül 

olyan helyzetbe, hogy „vitatkoznia” kell önmagával. Hamlet mintájára – aki belső 

monológjában a „lenni, vagy nem lenni” nagy kérdése felett vívódik –, azt kell 

eldöntenie, hogy „lőni vagy nem lőni”. Az erkölcs, mint tudjuk, választási kényszer. 

Konkrét helyzetekben konkrét döntést kell hozni, ráadásul többnyire pillanatok alatt, 
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mely döntés az esetek többségében azonban csak „énjeink” harca által születhet meg. 

Mert – és ezt kár is lenne tagadni –, minden ember lelke mélyén ott lapul a „kisördög”. 

Aki azt mondja: most vagy soha. Vagy azt: ha nem te, akkor majd más. 

A szenvedély, ha kiszabadul a személyiség erkölcsi kontrollja alól, gyakran a 

kapzsiság, a telhetetlenség, az önzés és harácsolás formájában nyilvánul meg. És a 

következmény: a minden áron való zsákmányolás belső kényszere, a törvényi előírások 

figyelmen kívül hagyása, a válogató vadászat szakmai és erkölcsi elveinek feladása (az 

anyaállatok, a fiatal, ígéretes egyedek gátlástalan elejtése), az ésszerűség és etika által 

megkövetelt biztonságos lőtávolság semmibevétele, mások veszélyeztetése, az elejtett 

vad jogtalan eltulajdonítása. 

A szemtanúk nélküli egyéni vadászatok etikájának két sziklaszilárd vonatkozási pontja 

van. 1. Úgy viselkedj, úgy cselekedj, mintha tucatnyian fürkésznék a tetteidet. 2. Semmi 

olyant ne tégy, amit elítélnél, ha más tette volna meg. 

A vadászszenvedély örömteli kiélésének és egyben a felette való uralom jó szándékú és 

„közhasznú” érvényesítésének ünnepi alkalmai a társas vadászatok. A társas vadászat: 

aratás, az együttlét öröme és egyben (ne tagadjuk) a nemes versengés alkalma is. 

Ugyanakkor vizsga is. A társasvadászatok (nyúl- és fácánvadászatok, vaddisznóhajtások) 

alkalmából nemcsak a lőkészség, de az önfegyelem, az állóképesség, a társak iránti 

figyelmesség, a szolidaritás és a lovagiasság tekintetében is vizsgáznak a résztvevők. 

Etikai alapelv, hogy a társas vadászatok minden résztvevője felelős a többiek 

hangulatáért, sikeréért és élményeiért és természetesen a biztonságáért is. 

A legalapvetőbb etikai és viselkedési (etikett) szabályok, illetve elvárások pontokba is 

szedhetők. 

1. Az igazvadász nem viszi magával a társas vadászatokra tudományos és egyéb címeit, 

rangját, nem hangsúlyozza hivatali hatalmát, nem dicsekszik gazdagságával. 

2. A gyülekező helyre érkezve a vadászat vezetőjénél jelentkezik, a már ott tartózkodó 

vadásztársaknak köszön, bemutatkozik. 

3. Nem vár el különleges elbánást, nem igényel előjogokat. Ha a szervezők mégis 

megkülönböztetett módon kezelik, azt szerényen, köszönettel nyugtázza. 

4. A kihúzott felállítási helyet zokszó nélkül foglalja el, még akkor is, ha a „híre” szerint 

az a hely kedvezőtlen és nem ígér sok jót. 
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5. A vadászat folyamatában nem bírálja a vadászat előkészítését, megszervezését, 

lebonyolításának mikéntjét. Ha erre alapos oka van, akkor a megalapozott 

észrevételeket két hajtás között, az átállás időszakában, avagy a vadászat végén, a 

kiértékelés keretében teszi meg. 

6. Vaddisznóhajtáson a felállítási helyet semmiképpen se hagyja el. Apróvad vadászata 

esetén nem „zsákol”, nem nyit „kaput”, és legfőképp nem lő a szomszédjai elé. 

7. Lövést csak és kizárólag a vadászat megkezdése előtti eligazításon megnevezett 

vadfajokra tesz, trófeás vadra hajtásban azonban soha, sehol! 

8. A látótávolságban lévő vadásztársak bravúros, illetve eredményes lövését észreveszi 

és örömteli módon (kalapemeléssel, kézfelemeléssel) üdvözöli. 

9. Véletlen összelövés (kettős találat) esetén nem nyit méltatlan vitát a halálos lövés 

eredetét illetően. Magyar a külföldinek, helyi vadász a vendégnek, fiatal az idősebbnek 

jó szívvel átadja az elejtés dicsőségét. 

10. Végül, de nem utolsó sorban: nemtelen és igazságtalan dolog a felháborodás, a 

sértődés, a vadászterület becsmérlése, a vadászat megszervezésének elmarasztalása csak 

azért, mert (éppen te!) nem jutottál lövéshez. 

 

Az igazi, tiszta és nemes szenvedély több a minden áron való győzni akarásnál, a 

kielégíthetetlen birtoklási vágynál. Az igazi szenvedélynek nem ellentétpárja a 

lemondás, az önmegtartóztatás, nem csorbítja a kudarc, ellenkezőleg, végső lényege 

éppen az örökös újrakezdés kényszerében és lehetőségében rejlik. Mert az igazai 

szenvedély maga a megtörhetetlen remény. 
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5. Vadászati turizmus  
 

A turizmus egyik speciálisnak tekinthető területe a vadászati turizmus, olyan utazás, ahol 

a fő cél a vadászat, a hobbiturizmus kategóriába sorolható. Befolyással van rá a gazdasági 

viszonyok fejlettsége, a közlekedési lehetőségek, továbbá a vadászok számának alakulása. 

A vad óvása, életének tiszteletben tartása mellett, a vadászok fő motivációja a vad 

megfigyelése, az élményszerzés, amihez nem mindig, de hozzátartozik a vad elejtése is. 

Eközben mind a külföldi mind a belföldi vadászok a hagyományos értelemben vett 

turisztikai szolgáltatásokat is igénybe veszik. Annak ellenére, hogy csak kis szegmensét 

adja az általános turisztikai bevételeknek, jelentősége nem elhanyagolható. Egyrészt az 

exkluzív igények kielégítésével hazánk idegenforgalmi kínálatának sokszínűségét bővíti, 

másrészt a vadászok az ország egész területére érkeznek, nem csak egy-egy ismertebb 

településre.  

A vadászati turizmus esetében a vendégfogadás legfontosabb feltételei:  

– a megfelelő vadállomány,  

– a szállás (jól megközelíthető),   

– idegen nyelv tudás (vezetőség, személyzet)  

– a szolgáltatások (szervezés, lovaglás, kaszinó, különleges étterem, borozó, 

bórkóstolás, trófea bemutató, lövészverseny stb.).  

Magyarországon a vadászturizmus több mint százéves hagyománnyal rendelkezik. Jó 

piacképességű turisztikai terméknek minősültek a magyar vadászatok az elmúlt ötven 

évben. A magyar vadászati lehetőségek kiemelkedők Európában, és a vendégvadászok 

fogadásának megfelelő, színvonalú körülményei is adottak. Ez betudható annak, hogy a 

szocializmus éveiben a vadászterületek – a vendéglátói infrastruktúra, hotelek, panziók, 

éttermek hiánya miatt –, kénytelenek voltak kiépíteni a vadászházi szolgáltatások körét, s 

ez ma is előnyt jelent a környező országok ajánlataihoz képest. Ezekben a házakban a 

vadászterületen kevésbé érzi a bérvadász a vendég mivoltát (Feiszt, 2007).  

Külföldi bérvadászok először 1957-ben jöttek hazánkba. Napjainkban évente mintegy 25-

26 ezer külföldi vadász hódol szenvedélyének és tölti el szabadidejét hazánkban, emellett 

egyre nagyobbak a hazai igények.   

A külföldiek vadászatával kapcsolatos teljes körű szervezőmunkát a vadászatszervező 

irodák végzik, és várhatóan ez a helyzet a közeljövőben nem is fog megváltozni.  

A társadalmi gazdasági rendszerváltás tette lehetővé a magántulajdonú vadászati irodák 

létrehozását. A 90-es évek elejére már közel 150 vadászatszervező iroda jött lére, melyek 
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többsége csak bevette profiljába ezt az üzletágat, de ténylegesen csak kis volumenben 

szervezett vadászatokat, munkájuk szinte ellenőrizhetetlen volt. Mind a vadásztató, 

vadgazdálkodó cégek, mind a vadászatszervezők, vadkereskedők részéről 

áttekinthetetlenné vált a helyzet. Az utazási irodák (ezen belül a vadászatszervező irodák) 

működési feltételeinek szigorítása következtében, bizonyos mértékig normalizálódott ez a 

helyzet, de ezzel egyidejűleg igény támadt egy olyan szövetség létrehozására, melynek fő 

feladata a külső piacok figyelemmel kísérése, a nemzetközi kapcsolatok megteremtése, az 

információnyújtás és a szakmai bizottságok kialakítása volt. Megalakult a Magyar 

Vadkereskedelmi Szövetség, melyet 1995-ben a Vadgazdasági Termékek és Szolgáltatások 

Terméktanácsa váltott fel (Bálint, 2002), ami azóta megszűnt, helyette létrejött a Magyar 

Vadgazdálkodók egyesülete. 2002-ben megalakult a Budapesti Agrárkamarán beül a 

Vadászatszervező Irodák Osztálya, hogy közösen képviselhessék a vadászvendégek, a 

területek és a saját érdekeiket.  2003. január 1-jén a MAVAD beszüntette a 

vadászatszervező tevékenységét.  

5.1. A vadászat, mint turisztikai termék  
 

Turisztikai terméken általában élmények ígéretét és fogyaszthatóságuk 

feltételrendszerét, vagyis az idegenforgalmi vonzerőre, attrakcióikra épülő, a turista által 

igénybe vehető turisztikai szolgáltatások (közlekedés, szállás, ellátás, programok, 

promóciós eszközök) összességét értjük.  

A turisztikai termék tulajdonságai a szolgáltatás marketing fő jellemzői alapján (Hoffman– 

Molnár, 1986):  

– nem kézzel fogható (szolgáltatások általában nem tárgyiasultak),  

– egyidejű (a szolgáltatási tevékenység folyamata és felhasználása időben és térben 

egybe esik, pl. közlekedés, idegenvezetés)  

– nem raktározható  

– veszendő (el nem adott termék bevétele máskor nem pótolható),  

– bizalmon alapul,  

– személyes szükségletek kielégítésére irányul,  

– az igénybevevő jelenléte szükséges a szolgáltatás nyújtásához (mindig a fogyasztó 

megy a termékhez)  

– a termék árának kiegyenlítése és igénybevétele térben és időben elkülönül, – 

szezonális,  

– a termékkel szemben egységes minőségi követelményeket nem lehet meghatározni 

(mindig a turista véleménye dönt, és más kategóriák vannak).  

A vadászatra mint speciális és komplex turisztikai termékre a megfoghatatlanság, az 
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egyidejűség és a tárolhatatlanság csak korlátozott mértékben jellemző. Egyrészt azért, mert 

a sikeres vadászat után a vadász otthon kiteheti az elejtett vad trófeáját, vagy elfogyaszthatja 

húsát (az olasz vadászok zöme megvásárolja az elejtett apróvad húsát is), így kézzelfogható 

eredménye van a tevékenységnek. Ha nem kíséri vadászszerencse a vadász útját, akkor még 

a vadászterület ugyanarra a vadra az adott idényben egy másik vadászt is tud fogadni.  

A turisztikai termék elemei (Gereczi, 2004 alapján):  

• Vonzerő: Egyrészt maga a vadászat lehetősége, hiszen a vadászt szenvedélye, a vadászat 

öröme, e téren szerzett új élmények, távoli tájak, ismeretlen vadak megismerésének, 

trófeák szerzésének vágya motiválja arra, hogy e speciális turizmusnak a részesévé 

váljon. Hazánk természetes vonzerői közé sorolható az ország kedvező földrajzi 

elhelyezkedése, éghajlata és az ebből adódó kitűnő élőhelyi adottságai, a sokszínű flóra 

és fauna kialakulása. Magyarország faunájának diverzitása határozza meg alapvetően a 

vadászati lehetőségek választékát. Országunk kiváló természeti adottságainak 

köszönhetően elmondható, hogy Magyarországon él a világ egyik legjobb őz-, dám- és 

gímpopulációja. Tehát komoly vonzerőt jelent maga a kiváló minőségű vadállomány, 

ráadásul olyan komplexitásban, ami szinte egyedülálló Európában.   

A természetes vonzerőt erősíti az ember alkotta vonzerő, azaz körültekintő 

vadgazdálkodással (megfelelő vadászati létesítmények, vadaskertek kialakítása, 

állományszabályozás, vadtelepítés) még vonzóbbá tehető a vadászterület és a 

vadállomány. Magas szintű vadgazdálkodásunkkal nemzetközi tekintélyt vívtunk ki, és 

nem utolsó sorban ennek köszönhetjük, hogy vadállományunk minősége továbbra is 

világhírű.  

A magyar vadászatok azért is vonzók, mert Magyarországon a vadászterület legkisebb 

nagysága 3000 hektár, így a külföldiek szinte úgy érezhetik, mintha végtelen 

rengetegben vadásznának.  

• Közlekedés: A közlekedésnek, mint más idegenforgalmi ágazatokban, így a vadászati 

turizmusban is nagy szerepe van, hisz a kiválasztott vonzerőhöz oda is kell jutni. A 

szomszédos és közeli országok vadászai elsősorban saját autójukon érkeznek az 

országba, és általában ezt használják a vadászat ideje alatt is. A távolabbi európai 

országokból érkezők már kihasználják a légi közlekedés által nyújtott lehetőségeket 

(gyorsaság, kényelem, közvetlen járatok), belföldi szállításukról (repülőtértől 

vadászterületig) természetesen már a vadászatszervező iroda gondoskodik. Közúti 

úthálózatunk további fejlesztésre szorul, az autópályák felújításával és bővítésével e 

probléma megoldódni látszik.  

Komoly lehetősége rejlik a regionális repterek kereskedelmi megnyitásában arra, hogy 
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kényelmesebbé, gyorsabbá válhasson a vadász eljutása a területre. Sokszor ugyanis fél 

napot vesz igénybe, mire a vendéget Budapestről elviszik a vadászterületre. A kisebb 

reptereknek főleg azért nőhet meg a jelentősége a jövőben, mert egyre rövidül a 

vadászatra szánt idő a vendégek részéről, sokszor egy hétvége alatt akarnak kapitális 

vadat elejteni, így nem engedhető meg, hogy a vendégnek ilyen sokáig tartson, mire a 

területre érkezik. Az ezzel járó többletköltségeket az ilyen „gyors vadászok” (akiknek 

többsége üzletember) minden bizonnyal hajlandók állni.  

A közlekedési kérdés speciális területe, de a vadászat során szinte elengedhetetlen: a 

terep-járó vagy ritkábban a vadászfogat használata. Ezeket az eszközöket általában a 

vadászvendéget fogadó vadászterület biztosítja a vadászat ideje alatt. A terepjárók 

esetében fontos a jó műszaki állapot és a kényelem.  

• Infrastruktúra: Vitathatatlan, hogy a fejlett vadászati turizmus kialakulását a fejlett 

infrastruktúra nagyban elősegíti, de csak addig, amíg ennek fejlesztése nem vezet a 

vadon élő állatok életterének oly mértékű beszűküléséhez és leromlásához, amely a 

vadak nem kívánt mennyiségi csökkenését eredményezi, és ezzel a vadászatot 

ellehetetleníti.   

A vadászati turizmus extrém jellegéből eredően nem minden esetben kívánja használni 

az infrastruktúrát. Előfordul, hogy néha maga a vendég kéri, hogy a vadászat ideje alatt 

a világtól eldugott, minden kényelmet és infrastruktúrát nélkülöző helyen tölthesse el 

vadásznapjait.  

• Szálláshelyek: A vadászat alatt a vendégvadászok vagy a speciálisan számukra 

kialakított és létrehozott vadászházakban vagy kereskedelmi szálláshelyeken (kisebb 

hotelekben, magánpanziókban) szállnak meg. A külföldi vadászok többsége ma már 

ragaszkodik az első osztályú szálláshoz.   

A vadászatra jogosultak közül az állami erdőgazdaságok általában rendelkeznek saját, 

magas színvonalú vadászházzal, sőt általában a vaddal együtt adják el a szálláshelyeket. 

A vadásztársaságok egy része azonban – főleg anyagi nehézségek miatt – nem képes 

saját, minőségi vadászházat építeni és üzemeltetni. Emiatt a külföldi vadászok többségét 

(60-70%-át) valamilyen, a vadászterülethez közel eső kereskedelmi szálláshelyen 

szállásol el a vadászatszervező iroda. Így tehát a vadászati turizmusnak nagy szerepe van 

a turisztikai szezon kihúzásában, a vidéki lakosság foglalkoztatásában, megtartásában, a 

vidékfejlesztésben.  

A vadászházak általában lakott területtől távol esnek, ahol a megfelelő infrastruktúrát is 

ki kell alakítani. A vadászat helyi szezonalításából adódóan problémát jelent gazdaságos 

kihasználtságuk biztosítása is. Mindezekből adódik a szolgáltatás estenkénti magas ára. 
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A vadászházakat felszereltségüknek és komfortfokozatuknak megfelelően minőségi 

osztályokba sorolják (luxus minősítés, I.-II.-III. és IV. osztályú minősítés). A 

Vadgazdálkodási Termékek és Szolgáltatások Terméktanácsa szakértők bevonásával 

elvégezte a vadászházak minősítését, melynek fő célja az volt, hogy az országunkba 

látogató vadászok tájékozódhassanak a vadászatukhoz igénybe vehető minősített 

szálláshelyekről. A megfelelő komfortfokozatú vadászházakat általában csak az állami 

erdő- és vadgazdaságok tudják fenntartani.  

Amennyiben a vadászterület közelében nincs vadászház, vagy a vendég külön kéri, akkor 

kereskedelmi szálláshelyeken biztosítják a szállást. Ennek ellenére gyakran okoz komoly 

fejtörést a vadászatszervező irodának a vadászterülethez közeli (ez a hajnali vadászatok 

miatt nem elhanyagolható szempont), ugyanakkor megfelelő szállás megtalálása, főként 

az alföldi területeken. Remélhetőleg a vidéki és falusi turizmusnak valamint az általános 

idegenforgalmi fejlesztési terveknek köszönhetően ez a probléma rövidesen megoldódik.  

• Étkezés: A vadászati turizmusban a szállásadáshoz kapcsolódó szolgáltatás az ellátás, az 

étkezés biztosítása is. A vendégek többsége teljes vagy félpanziós ellátást igényel, 

melynek minősége és árfekvése a szállás minőségéhez igazodik. Alapvető követelmény, 

hogy próbálják a vendég valamennyi igényét kielégíteni. Sokszor apróságok veszik el a 

vendég kedvét (pl. joghurt, szénsavmentes ásványvíz, jég hiánya), ugyanakkor egy 

kellemes, ízletes ebéd vagy vacsora a figyelmes kiszolgálással együtt elfeledtetheti egy 

rosszul sikerült vadászat emlékét.  

A jelenlegi szokásokon sok esetben szükséges változtatni. Változatos, magas 

színvonalon elké-szített étkekkel, kifogástalan, figyelmes felszolgálással, a vendég 

igényeinek, étkezési szokásainak, esetleges diétájának figyelembevételével 

biztosíthatjuk a vendég elégedettségét.  

• Kultúra, sport, vásárlási és egyéb kikapcsolódási lehetőségek: Magát a vadászatot 

sporttevékenységnek is tekinthetjük, hisz vadászat során a vadász fizikai 

igénybevételnek van kitéve (pl. cserkeléskor), és emellett lőtudását is használja. 

Ugyanakkor a vadászat egyben kikapcsolódási lehetőség is. A vadászat során a külföldi 

vendég megismerkedik hazánk vadászati kultúrájával és szokásaival is. Az egyéni 

vadászatok (pl. őzbak, gímbika, dámbika, muflon vadászata) csak a nap egy bizonyos 

időszakára (hajnali és késő délutáni időpontokra) korlátozódik. A nap fennmaradó 

további részében a vadásznak lehetősége nyílik pihenésre és egyéb kikapcsolódási 

lehetőségekre, mint például városnézés, kirándulás, vásárlás. Természetesen ennek igény 

szerinti megszervezése a vadászatszervező iroda és a vendéget kísérő tolmács feladata.  
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A vadászat befejeztével a vendégek gyakran töltenek még egy-két napot a fővárosban 

városnézéssel és vásárlással, nem ritkán ekkor csatlakozik hozzájuk a család is. 

Mindezen szolgáltatásokra és lehetőségekre a vadászatszervezőnek kell felhívnia a 

vendég figyelmét, hiszen számára is kedvező, ha a vendég e szolgáltatásokat igénybe 

veszi.  

• Biztonság: A lelki és testi biztonság alapvető igénye a turistának. Magyarország 

gazdasági, társadalmi és politikai háttere mindezt biztosítja az országunkba érkező 

külföldi vendégek részére. Ugyanakkor a jogszabályok a vadászatot a veszélyes 

tevékenységek közé sorolják, így a vadászat alatt a biztonsági előírások betartásának és 

betartatásának kiemelkedő jelentőséget kell tulajdonítani. Mindkét félnek, a 

vadásztatónak és a vadásznak is megfelelő ismeretekkel kell rendelkezni (vadászvizsga), 

és ezt igazolniuk is tudni kell az érvényes vadászati engedélyükkel. Szükséges még a 

vadász-felelősségbiztosítás megléte. A vendéget a vadászat megkezdése előtt 

balesetvédelmi oktatásban kell részesíteni, az alapvető balesetvédelmi előírásokat 

írásban a részére biztosítani kell.   

• Vendégszeretet és professzionalizmus: A hagyományosnak tekinthető magyar 

vendégszeretet jelentősége mellett e szektorban különösen nagy hangsúlyt kap a 

professzionalizmus, a szakmai hozzáértés. A vadászvendég önbecsülését növeli, ha a 

vadászterület vezetője (elnök, vadászmester, vadgazdálkodási ágazatvezető, 

erdészetvezető) a külföldi vadászvendég megérkezésekor fogadja és köszönti őt, majd a 

vadászat ideje alatt meglátogatja. A kísérő hivatásos vadász és a vendégvadász között 

pár nap alatt is általában különleges emberi kapcsolat alakul ki, melynek alapja a 

kölcsönös ráutaltság, a közös élmény és szenvedély. Mindennek természetesen 

elengedhetetlen feltétele a nyelvtudás, ami a kapcsolatteremtés fontos eleme. Sajnos a 

magyar hivatásos vadászok és a vadászat alatt a vendéggel kapcsolatban álló egyéb 

kiszolgáló személyzet többsége csak németül, esetleg olaszul beszél anynyit, amennyi 

mindenképpen szükséges. Ezért a francia, spanyol vagy egyéb nemzetiségű vadászok 

mindig igényelnek tolmácsot a vadászat alatt. Ez áthidaló megoldást jelent, de a 

vadászszakmának fel kell készülnie arra, hogy a megváltozott vendégkör igényeinek is 

megfeleljenek, és legalább angolul tudjanak a szükséges mértékben beszélni. 

Természetesen ez sem jelent mindig megoldást, mert gyakori, hogy a középkorú és idős 

vadászok csak anyanyelvüket beszélik.  

A kísérő személyzet szakmai felkészültsége és szaktudása általánosságban jónak 

mondható. A nyelvismeret bővítése azonban elengedhetetlen.  
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• Árak: A vadászati turizmus költséges szórakozás, a vadászok átlagos fajlagos költése 

kimutathatóan magasabb a más turisztikai szektorokban tapasztaltnál. Ez nem csak 

Magyarországon van így, hanem a világon mindenütt. Aki a vadászati turizmus 

szolgáltatásait veszi igénybe, az számol ezzel, tehát e tény még önmagában nem jelent 

komparatív hátrányt. Sokkal kritikusabb kérdés, hogy az ár megfelel-e a szolgáltatás 

értékének, vagyis a vendéget megfelelően szolgálják-e ki a pénzéért. A vadászati 

turizmus komplexitása miatt a vendég elégedettségéhez számos interdependens tényező 

együttes megléte szükséges (hiába a kitűnő vadállomány, ha a vadászat alatt az egyéb 

szolgáltatások színvonala alacsony). Magyarországnak ezt a kényes ár/érték arányt kell 

jól eltalálnia ahhoz, hogy a szomszédos országok egyre növekvő konkurenciájával 

szemben továbbra is versenyben tudjunk maradni.  

A vadászati turizmusban nyújtott szolgáltatások árait a vadászati irodák vagy az állami 

er-dő- és vadgazdaságok árjegyzékei tartalmazzák, amelyek egy vadászati szezonra 

készülnek. A vendég számlája három részből tevődik össze. Az egyik a lelövési díj, 

amely az elejtett vad (vagy trófeája) minőségétől és mennyiségétől függ. A másik 

összetevője a vadászati, a harmadik pedig az egyéb szolgáltatások díja. Manapság bevált 

szokás, hogy a vadászatszervező iroda, a vendég, illetve vendégkör igényeinek 

megfelelő programcsomagot készít, amely tartalmazza az alapvető vagy általánosságban 

igénybe vett szolgáltatásokat. Ezek a kiegészítő szolgáltatások az alábbiak lehetnek:  

– vadászatszervezés irodai közvetítődíja,  

– szállás és ellátás lefoglalása és biztosítása,  

– repülőtéri transzfer,  

– vadászterületen a vadászat napi szervezési díja,  

– vadászat alatti terepjáró biztosítása,  

– tolmács a vadászat alatt, – trófeabírálat, – trófeakiszállítás.  

Attól függően, hogy az adott szolgáltatáshalmazból a külföldi vadász mit vesz igénybe, 

egy átlagos, 3 vadásznapot tartalmazó programcsomag díja 300 és 1000 Euro között 

változhat.  

A vadászati turizmus értékláncának szereplői:  

– A terület, vagyis a vadászatra jogosult. Jelenleg Magyarországon mintegy 1400 

vadászatra jogosult van. 80%-uk vadásztat külföldiekkel.  

– A vadászatszervező iroda.  

– A külföldi partneriroda (értékesítési lánc esetleges szereplője).  

– A külföldi bérvadász.  

A vadászati turizmus rendszerének az általános turizmust irányító és végrehajtó (állami és 
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nem állami) szervezeteken kívül további szereplői is vannak. Az irányítók közül kiemelhető 

a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi 

Minisztérium, melyek szigorú jogszabályokkal adnak keretet a lehetőségeknek. Az FVM 

megyei hivatalain belül működnek a vadászati felügyelőségek (Megyei Mezőgazdasági 

Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatás Vadászati és Halászati Osztály), melyek 

feladatai közé tartozik többek között:  

– a vadászattal, vadgazdálkodással kapcsolatos statisztikai adatok gyűjtése, 

– nyilvántartás vezetése a vadászterületekről, a jogosultak nevéről, címéről, 

– a vadgazdálkodási üzemtervek elfogadása, felülvizsgálata.  

Fontos még az Országos Vadgazdálkodási Tanács, mely a vad védelmét, a vadgazdálkodást, 

a vadászati jog gyakorlását, hasznosítását érintő kérdésekben véleményező és javaslattevő 

tevékenységet lát el.  

 

 

 

 

 

A gödöllői központú Országos Vadgazdálkodási Adattár a vadgazdálkodás, a vad és 

élőhelye védelmének országos szintű szabályozása érdekében a következő adatokat gyűjti 

és dolgozza fel:  

– a vadászterületek azonosítására szolgáló adatokat,  

– a jogosultak nevét és címét,  

– körzeti vadgazdálkodási tervek adatait,  

– a vadgazdálkodási üzemtervek adatait,  

– az éves vadgazdálkodási tervek adatait,  

– vadfajonként a vadállomány mennyiségében bekövetkezett változásokat, – a 

trófeabírálat adatait.  

A Trófeabíráló Bizottságoknak, amelyek valamennyi megyeszékhelyen az FVM Hivatalban 

működnek, azon kívül, hogy nélkülözhetetlen adatokat szolgáltatnak a vadállományunkról, 

fontos feladata az elejtett trófeás vad trófeájának mérése és értékelése. A trófeabírálók 

határozzák meg a számlázás alapját képező trófeasúlyt vagy trófeaméretet, valamint az 

elejtett vad meglövésének jogosságát is. Amennyiben például a vad elejtése szakmailag még 

nem lett volna indokolt, úgy a vadászatra jogosultat vadgazdálkodási bírsággal sújtják.  

1999-ben Párizsból Budakeszire költözött a Nemzetközi Vadvédelmi Tanács (Conseil 
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International de la Chasse et de la Conservation du Gibier, rövidítve C.I.C.) központja. Az 

egész világot átfogó vadászati és vadvédelmi szervezet 1930-ban alakult, jelenleg több mint 

kétezer tagja van a Föld 57 országából, számos szakbizottsága működik  

A vadászati turizmus végrehajtó szervezetei közé tartoznak a vadászatra jogosultak 

(vadásztársaságok, földtulajdonosi közösségek, állami erdő- és vadgazdaságok) és a 

vadászatszervező irodák köre.   

5.2.A vadászati turizmus keresleti és kínálati oldala  
  

A turisztikai kereslet a turizmus pénzzel és szabadidővel alátámasztott, realizálható 

szükséglete. A vadászati turizmus legfontosabb sajátosságai (Kocsondi – Tóth, 2004):  

• Speciális vendégkörrel rendelkezik, viszonylag kis réteget érint.  

• Bár a vadászati idényekből adódóan érvényesül a szezonalítás, az év nagy részében 

mégis lehetőség van e hobbi gyakorlására. Mivel a vadászszezon nagy része nem nyárra 

esik, kibővíti a turisztikai szezont.  

• A vadászturisták fajlagos költése magas, az „átlagos” turistánál hússzor többet is 

hajlandóak az országban elkölteni (135 €/fő/nap helyett 2800 €/fő/nap) (Vajdics, 2003). 

Itttartózkodásuk alatt gyakran komplex szolgáltatásokat vesznek igénybe. Sokszor 

presztízs okok miatt is költekeznek.  

• A vendégek döntő többsége konvertibilis valutával fizet.  

• A vendégeknek csupán 1%-a nő (Vajdics, 2003).  

• Életkorukat tekintve zömmel 40–70 év közöttiek. (Gereczi, 2004).  

• A vendégek átlagos itt-tartózkodási ideje néhány nap (3-5 vendégéjszaka), ami eléri az 

országos átlagot. Ennek meghosszabbítását célul kell kitűznünk.  

• Idegenforgalmi és egyéb programokkal valamint a vakációs turizmus motívumaival 

bármikor kiegészíthető.  

• Reklám és propagandahordozó szerepe nem elhanyagolható.  

• A külföldi működő tőke beruházások jelentős részét olyan emberek tették, akik korábban 

Magyarországon vadásztak, így kerültek kapcsolatba az országgal.  

Mindezeknek köszönhetően a vadászati turizmus a gazdaság egészét élénkíti, termelési, 

foglalkoztatási és jövedelmi multiplikátor hatása számottevő.  

A keresletet meghatározó legfontosabb tényezők az alábbiak (Kocsondi – Tóth, 2004):  

Szükségelet: A vadászati turizmus alkalmas lehet a maslow-i szükségleti piramis aljáról 

elindulva a több szinten felmerülő igények kielégítésére. A vadászati turizmus során a 

fiziológiai igények (élelemszerzés, fizikai és szellemi kikapcsolódás) kielégítésen túl 

magasabb szintű szükségletek (regeneráció, tekintély, státusz, önfitogtatás, önmegvalósítás, 
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belső vágyak kielégítése, ismeretszerzés, esztétika) kielégítését is szolgálja.  

Jövedelem: A vadászati turizmus minőségi turizmus, megfelelő anyagi háttérrel 

meglehetősen magas diszkrecionális jövedelemhányaddal kell rendelkeznie a potenciális 

vadászturistának. (Gereczi 2004 felmérése szerint általában a vadászat végén 2000-8000 

eurós számlájuk van a külföldi vadászoknak)  

Szabadidő: A vadászok szabadidejük jelentős részét fordítják hobbijukra. A vadászati 

szezonban nagyon sokan szinte minden hétvégéjüket vadászattal töltik hazájukban. 

Átlagosan évente legalább egyszer, de ha megtehetik, akár háromszor vagy négyszer is 

nagyobb, több időt igénylő, valamilyen egzotikumot, kuriózumot nyújtó külföldi 

vadászaton is részt vesznek.  

Közlekedés, földrajzi helyzet, települési viszonyok: A turista számára a desztináció 

megválasztásakor nem elhanyagolható szempont, hogy milyen gyorsan és kényelmesen 

tudja megvalósítani utazását, milyen a közlekedési háttér. A vadászok utazási döntésére 

hatással van a lakóhelyük földrajzi, természeti és települési környezete. Ha ugyanis helyben 

nem találják meg szükségleteik kielégítésének lehetőségét, akkor keresnek más földrajzi 

helyet, az igényeiknek megfelelő célországot. Ma már a légi közlekedés és a közúti hálózat 

fejlettsége biztosítja, hogy rövid idő alatt el lehet jutni Európa bármely pontjára. Ez egyben 

új szükségleteket is generál.  

Egyéb tényezők: A kereslet növelésének eszköze a propaganda és a reklám. A külföldi 

szaksajtókban megjelenő hirdetések és vadászati élménybeszámolók, leírások 

nagymértékben ráirányíthatják a figyelmet az ország vadászati adottságaira. 

Elengedhetetlen a vadászati lehetőségek és körülmények bemutatása a honlapokon, 

interneten keresztül. Fontos szerepe van a szájpropagandának is, egy elégedetten hazatérő 

vadász élménybeszámolója ugyanis biztosan többet ér egy drága hirdetésnél.  

Vadászturisztikai vendégkör  

A külföldi vendégvadászok jelentős része a nyugat- és dél-európai államokból érkezik, de 

növekszik az igény az észak- és kelet-európai vadászok részéről is. A tengerentúli vendégek 

jelenléte egyelőre még elenyésző. A kilencvenes évek elejéig zömmel osztrák, német és 

olasz vadászok érkeztek hazánkba. Az utóbbi években ez az arány jelentősen megváltozott, 

ma már számottevő a Franciaországból, Benelux államokból, Dániából, Spanyolországból 

érkező vendégek száma is. Az országunkba érkező vadászvendégeknél a vadászható 

vadfajok iránti érdeklődés nemzetenként eltérő. A német nyelvterületről, a Benelux 

államokból és Skandináviából érkezők főként a nagyvadvadászatok iránt érdeklődnek, míg 

a Földközi-tenger térségéből érkezők körében elsősorban az apróvadas vadászatok iránt 

nagyobb a kereslet. Napjainkra igen jelentős vadászati érdeklődés mutatkozik irányunkba 
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az új Európai Unió-s országokból, Szlovákiából, Csehországból és a balti államokból, 

valamint Oroszországból is. 

A turizmusban a kínálati oldalon találjuk a kereslet kielégítésére alkalmas eszközöket, 

magát a turisztikai terméket, amely a vadászati turizmus esetében három fontos, egymástól 

lényegében elkülönülő részből tevődik össze.   

1) A vadászati áruértékesítés. Ez a vad trófeájának megszerzésére irányul: értéke a 

lelövési díj, mely a trófea ellenértéke. Általában ezek képezik a turisztikai termék 

jelentősebb bevételi részét.   

2) A vadászati szolgáltatás, mely a vad elejtését elősegítő tevékenységeket jelenti, mint 

például a vadászati kíséret.   

3) Az általános szolgáltatások összessége, azaz a vadászatszervező iroda és a 

vadászterület szolgáltatásai.  

 

1. ábra: A Magyarországra érkező külföldi vadászok nemzetiség szerinti megoszlása  

(Forrás: Csekő, 2003)  

 

  

5.3.A bérvadásztatás szerkezete  
 

A nagyvad terítéke 1999-től kezdve (135 ezer pld) 2004-ig évi 16-20%os dinamikus 

növekedés eredményeként mintegy 226 ezer db-ra nőtt. Ezután visszaesés következett és a 

2006. évi hirtelen 14%-os zuhanásnak köszönhető 188 ezer darabos mélypont után ismét 

megközelítette a 2004. évi szintet. Ezen belül a bérvadászatok terítékének növekedési 

dinamikája sokkal visszafogottabb, 10%, illetve 13% körüli érték.   

Külön vizsgálva a trófeás vad hasznosítását 1999 és 2007 között, azt láthatjuk, hogy az őz 

bak és dám bika bérvadászattal való hasznosítása minden évben emelkedett, a gímbikáé 
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2004-ben már 22%-kal csökkent, ami a bérvadászati piac telítettségét is jelentheti, de 2005-

ben ismét 17%-kal nőtt, az ezt követő években 5700-6000 db-os szinten maradt.  

A 1. táblázat adataiból látható, hogy 2005-ben mintegy 13 700 darabbal, a következő 

években 13 000 darabbal lőttek több trófeás vadat a bérvadászok, mint 1999-ben, tarvad 

esetében ez a szám 2007-ben 80%-os növekedést mutat, ami 24 000 darabbal jelent több 

bérvadászati lelövést (2. táblázat).  

1.táblázat: A hasznosított trófeás vad bérvadászat alakulása, aránya az összes lelövéshez  

1999-2007 között (OVA)  

  
Gím bika  Dám bika  Őz bak  Muflon kos  Vaddisznó kan  Összesen  
db  %  db  %  db  %  db  %  db  %  db  %  

1999  4 605  69  752  65  12 381  72  522  78  5 076  39  23 336  61  
2000  5 403  68  877  69  14 496  71  471  80  5 633  38  26 880  60  
2001  5 433  64  922  62  16 296  71  474  78  6 355  36  29 480  58  
2002  5 878  63  1 079  62  17 548  67  635  73  7 248  38  32 388  56  
2003  6 333  64  1 123  67  19 987  70  626  79  7 207  43  35 276  61  
2004  4 922  51  1 193  69  20 380  68  622  78  7 092  40  34 209  57  
2005  5 737  61  1 274  70  22 246  68  634  75  7 138  41  37 029  60  
2006  5 720  62  1 265  71  22 311  70  582  79  6 393  41  36 271  63  
2007  6 057  62  1 372  66  20 420  68  635  78  7 855  39  36 339  58  
 

2.táblázat: A hasznosított nem trófeás vad bérvadászat alakulása, aránya az összes 

lelövéshez  1999-2005 között (OVA)  

  
Gím tarvad  Dám tarvad  Őz sutavad  Muflon 

tarvad  Vaddisznó  Összes tarvad  

db  %  db  %  db  %  db  %  db  %  db  %  
1999  5 461  33  1 975  53  4 339  16  717  39  17 480  41  29 972  33  
2000  5 970  30  2 021  45  5 162  16  710  43  19 640  40  33 503  31  
2001  6 975  27  2 245  43  5 830  15  70  37  24 488  35  40 308  29  
2002  9 000  28  2 880  40  6 465  14  1 029  36  24 911  33  44 285  27  
2003  10 338  31  3 104  46  8 536  18  1 000  47  26 108  40  49 086  31  
2004  10 566  33  3 518  48  10 331  18  927  46  26 367  38  51 708  31  
2005  9 708  36  3 653  52  10 776  19  955  49  24 138  39  49  230  32  
2006  8 622   38  3 557  54  10 753  22  791  51  20 145  41  43 868  34  

2007  8 956  37  4 187  58  11 241  42  854  49  28 957  39   54 195   35  

  

Az apróvadnál fordított tendencia figyelhető meg a nagyvadászathoz képest, azaz a 

bérvadászattal hasznosított mennyiség több, mint százezer darabbal csökkent a vizsgált 

időszakban.  

3. táblázat: A hasznosított apróvad bérvadászat alakulása, aránya az összes lelövéshez   

1999-2005 között (OVA)  
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Mezei nyul  Fácán  Fogoly  Röptetett réce  Összes apróvad  
db  %  db  %  db  %  db  %  db  %  

1999  33 407  40  250 324  46  1 118  62  86 275  74  371 124  50  
2000  36 140  42  222 950  52  1 089  87  97 280  67  357 459  54  
2001  40 453  40  233 106  44  1 356  98  95 188  64  370 103  47  
2002   46 4 68  35  232 993  42  1 856  85  94 687  64  376 004  45  

2003  42 464  41  203 522  52  2 206  90  83 762  60  331 954  52  
2004  43 520  42  208 170  47  2 356  81  78 791  65  332 837  50  
2005  39 137  37  169 858  36  2 594  89  62 242  56  273 831  40  
2006  34 295  38  149 072  41  2 363  82  56 230  59  241 960  44  
2007  36 090  38  164 108  38  3 380  89  60 823  67  264 401  42  
 

5.4. A vadászati turizmus jelentősége, fejlődését befolyásoló tényezők  
 

A vadászat turisztikai jelentősége  
A vadászatnak fontos szerepe van a turizmuson belül, egyrészt a magas exportbevétel miatt, 

másrészt azért, mert a hazánkba érkező vadászok természetesen a meglévő idegenforgalmi 

infrastruktúrát használják magyarországi tartózkodásukkor.  

Tekintettel arra, hogy a vadászati időszakok általában turisztikai elő- és utószezonokra 

esnek, ezáltal a szezonalitás némileg csökkenthető. Nem tekinthetünk el a vadász vendégek 

itt tartózkodásának jelentőségétől még akkor sem, ha a vadász vendégek nyilván nem töltik 

meg a rendelkezésre álló kapacitásokat.  

Mivel a vadászati programok általában elmaradott térségekben zajlanak, a vadász turisták 

olyan helyekre is eljutnak, ahova a vakációs turizmusban résztvevők ritkán vagy el sem 

mennek. Vannak olyan kistérségek az országban, elsősorban Kelet-Magyarországon, ahova 

szinte semmilyen más céllal nem megy turista, csak vadászni. Ezeken a területeken lehet a 

jövőben a vadászati turizmus vidékfejlesztő tényező.  

A vadászturizmusban résztvevő külföldi bérvadászok a tehetősebb emberek közül kerülnek 

ki. Egyre igényesebbek, egyre nagyobb a kiegészítő, minőségi szolgáltatások jelentősége.  

A vadászati turizmus a minőségi turizmus reprezentánsa, törekedni kell arra, hogy szerepe 

ne csökkenjen, a vendég elégedetten térjen haza az általa elejteni kívánt vad trófeájával és 

az ehhez kapcsolódó élményekkel, hiszen tudjuk, a turizmus élményt, emlékeket ad el. A 

vadász vendégek megtartása mellett fontos a kitűnő vadállománnyal rendelkező, 

elmaradottabb térségek vadászati infrastruktúrájának fejlesztése.  

A vadászati turizmus jelentősége a vadgazdálkodás számára  
Az Országos Vadgazdálkodási Adattár adataiból látható, hogy a külföldiek vadásztatásából 

származó bevételek a vadgazdálkodási ágazat összes bevételéhez viszonyítva az előző 

évtizedben megfigyelhető 45-55%-os értékről a 2000 és 2007 közötti időszakban 
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folyamatosan csökkentek és a 2007-ben elért 5,2 milliárd Ft-os árbevétellel már csak a 32%-

át tették ki. Ezzel szemben a belföldi vadászati turizmusból származó árbevételek (lelövési 

díjak és szolgáltatások) a 2000. évi 12%-ról 2007-re észrevehető, 7 százalékpontos 

emelkedést mutatnak. Mindezek a megállapítások egyértelműen bizonyítják, hogy 

vadgazdálkodásunk turizmusfüggő ágazat. Vadászati turizmus nélkül fenntarthatósága és 

finanszírozása megoldhatatlanná válna.  

Gazdasági jelentősége mellett szerepe van a vadászati kultúra és a vadgazdálkodással 

foglakozó tudományágak terjedésében és fejlődésében is.  

Az idegenforgalmi bevételek egyik jelentős részét képezi a vadászturizmus. A vadászattal 

kapcsolatos árbevételeket döntően meghatározza a külföldi vadászok által kifizetett trófea 

és szolgáltatási számlák árbevétele.   

Magyarországon az évtized közepén 50–55 ezer hazai vadász váltott vadászjegyet, és 

mintegy 25-26 ezerre tehető a külföldi állampolgársággal rendelkező, vadászati engedélyt 

váltók száma. A hazánkba látogató 24-30 millió turista mellett ez a szám talán elenyészőnek 

tűnik, de figyelembe kell venni, hogy a hagyományos értelemben vett turisták nagy része 

csak átutazik országunkon. A külföldi vadász, a vadászat jellegétől függően 3-5 napot tölt 

el hazánkban. Ez 90-100 ezer vendégéjszakát feltételez éves szinten, és nem elhanyagolható 

tény, hogy e vendégéjszakák az egyébként holtszezonnak számító őszi-téli hónapokban 

kerülnek felhasználásra, és mintegy 70%-a kereskedelmi szálláshelyet vesz igénybe, nem 

kis bevételhez juttatva ezzel a helyi tulajdonosokat. (Gereczi, 2004.)  

 

A vadászati turizmus fejlődését befolyásoló tényezők  
A turizmusnak e szektorát kereső és kínáló csoportok, az igények és feladatok elvégzésére 

és kielégítésére létrehozott anyagi és technikai feltételek, szolgáltatások kölcsönhatása 

jellemzi. Közösen egy nyílt, dinamikus rendszert alkotnak. Mindebből következik, hogy a 

vadászati turizmus fejlődését annak természetes és mesterséges környezete határozza meg.  

• A természet a vadászati turizmus fő meghatározója: A vadászati turizmus kialakulására, 

annak milyenségére és fejlesztésének lehetőségére legnagyobb hatással a természet van. 

A természeti környezet a vadászati tevékenység kerete, hiszen a vadászat, ha szűkebb 

értelemben vesszük, a természetben zajlik. A vadászterület faunájának egy része: a 

vadászható vadfajok sokfélesége és egyedeinek száma határozza meg az adott területen 

folytatható vadászatok módját és mértékét. Ezáltal a természeti adottságok megszabják, 

sok estben be is határolják a vadászati turizmus alapját képező vadászati lehetőségeket. 

A természet esztétikája (a táj szépsége, a vadállomány sokszínűsége) ugyancsak a 

fellendülést elősegítő tényező.  
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• A vadgazdálkodás mint gazdasági ágazat és fejlődést befolyásoló tényező: A 

vadgazdálkodás természetes folyamatokba történő beavatkozásának szükségszerűségét 

hazánkban, mint Európa többi országában is, a tápláléklánc megszakadása indokolja (e 

nélkül egyes fajok nemkívánatos, túlzott elszaporodásukkal saját környezetüket 

veszélyeztetnék). Vadgazdálkodásnak minősül a vadállomány és élőhelyének 

védelmével, a vadállomány szabályozásával kapcsolatos tevékenység. A vadászat 

napjaink megváltozott természeti körülményei között nem képzelhető el tervszerű 

vadgazdálkodás nélkül. Ezt a körzeti, a hosszú távú és éves vadgazdálkodási üzemtervek 

biztosítják, melyeknek elkészítését és betartását a törvény előírja. A tervszerűség három 

cselekvési formát, illetve követelményt tartalmaz:  

1. Törekednünk kell arra, hogy az ország hasznos vadállománya minőségileg jobbá 

váljon. Az értékesebb vadállomány nagyobb bevételt eredményez a gazdálkodónak 

és ezen keresztül a gazdaságnak.  

2. A hasznos vad állományának fejlesztése, apróvad esetén mennyiségi gyarapítása nem 

képzelhető el a kártékony vad számának megfelelő mértékű csökkenése nélkül.  

3. Vadállományunk önmagában hasznot nem hoz, hasznosítása tudatos emberi 

tevékenység eredménye, mellyel kapcsolatban jogos igény, hogy ne az esetlegesség, 

hanem a tervszerűség jellemezze.  

Mivel vadgazdálkodás nélkül a vadászat hazánkban elképzelhetetlen lenne, ez a vadászati 

turizmus fejlesztésének alapvető feltétele.  

• A társadalom és a vadásztársadalom: Az általánosságban jellemző társadalmi 

változások a vadászati turizmusra is hatást gyakorolnak. Különös hatással vannak e 

tevékenységre a fejlett országokban egyre jobban előtérbe kerülő és megerősödő ”zöld” 

mozgalmak és a különböző környezetvédő, természetvédő és állatvédő mozgalmak. 

Magyarországon is megfigyelhető e törekvések megerősödése és hatásuk a vadászatra és 

a vadgazdálkodásra. Különösen károsak szélsőséges csoportjaik, akik azt sugallják, hogy 

az állatvilágban okozott mindennemű veszteségért elsősorban a vadászok felelősek. Itt 

kell megemlíteni a médiák fontos, tudatformáló szerepét is. Hisz a negatív 

propagandának köszönhetően a társadalomban általánosan elterjedt nézet, hogy 

mindenki, aki fegyvert fog, az ”gonosz vadász, aki lepuffantja a szegény, védtelen kis 

állatokat”. Sajnos a sajtóban és a médiában csak ritkán olvashatunk vagy hallhatunk 

olyan híreket, amelyek arról számolnak be, hogy a gondos vadgazdálkodói 

tevékenységnek köszönhetően jelentősen fejlődtek a hazai élőhelyek, megelőztek 

többmilliós vadkárt, vagy hogy a nehéz téli hónapokon átsegítették a vadállományt a 

folyamatos etetéssel.   
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A turizmus szempontjából fontos magát a szolgáltatásokat létrehozó és igénybevevő 

társadalmi réteget, a vadásztársadalmat is megemlíteni. Ők közös érdeklődési körük, 

munkájuk, esetenként öltözködésük, kultúrájuk, viselkedésük alapján tartoznak ebbe a 

csoportba.  

• A tudomány: A magyar vadgazdálkodás tudományos alapokon nyugszik. Ezt igazolja a 

magas szintű oktatás (Sopron, Gödöllő, Debrecen, Gyöngyös) és az a tény, hogy a 

vadgazdálkodás ma már nem csupán a vadászatot jelenti, hanem a vadászható vadfajok 

ökológiájával foglakozó tudományos tevékenységet is.   

• A vadászati kultúra: A vadászat kialakult kultúrája érdekes színfoltja az egyetemes 

kultúrának. Jelentősége nem túl nagy, de megtalálható az élet különböző területein, mint 

például az irodalomban, a képzőművészetekben, a zenében és az öltözködésben 

egyaránt. E kultúra megőrzésére, művelésére szervezetek, tanfolyamok jöttek létre 

(Vadászati Kulturális Egyesület, Kamara, egyéb vadászati egyesületek kulturális 

szekciói, évenként megrendezésre kerülő kürtös tanfolyam, stb.). Működésük esztétikai 

nevelő szerepükön túl erősíti a vadászatért lelkesedők táborát, formálja azokat, így 

pozitív hatású a vadászati turizmus fejlődése szempontjából is.  

• Politika, törvényi szabályozás és technika: A vadászati turizmus fejlődésének politikai 

feltételei adottak. Külföldön az ország jelenlegi politikai megítélése kedvez a turizmus 

és ezen belül a vadászati turizmus fejlődésének. A törvényi szabályozás a kor és az 

Európai Unió követelményeinek megfelel, Néhány, fontosabb probléma:  

A technika főként a vadászat gyakorlásához szükséges eszközök, fegyverek, optikai 

eszközök tökéletesítésével hat a vadászatra.  

A közlekedés fejlődése korábban elérhetetlen helyekre is eljuttatja a vadászokat. A légi 

közlekedés fejlődésével a nagy távolságok már könnyen leküzdhetők, ez a kínálatok 

ugrásszerű megnövekedését eredményezte (egzotikus vadászatok) (Bálint, 2002).  
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A vadászati turizmus SWOT analízise  
A magyarországi vadászati turizmus helyzetének és piaci lehetőségeinek megítélését jól 

szolgálja a SWOT-analízis (Gereczi, 2004).  

 BELSŐ TÉNYEZŐK  

 Erősségek (S)  Gyengeségek (W)  

•  

• •  

• • 

• • •  

• •  

 

gazdag, értékes, Európában élvonalbeli 
vadállomány kiváló minőségű trófeák 
világszínvonalú vadászati kultúra egybefüggő, 
nagy élőhelyek nagy vadászterületek kiegészítő 
látványosságok, programok jó 
megközelíthetőség  
kedvező geopolitikai elhelyezkedés 
idelátogatók kedvező tapasztalatai ismert 
vadászterületek, bevezetett piacok kedvező 
ár/érték aránya a nyugat-európai országokhoz 
képest kiváló természeti vonzerő, természeti 
szépségek  
magas szintű vadgazdálkodás magasan 
kvalifikált szakemberek szolgáltatások 
viszonylag magas színvonala  
vadászati hagyományok íjas, ragadozó 
madaras vadászat gasztronómiai 
különlegességek, vadételek, a magyar konyha 
vendégszeretet  

• létesítmények, szolgáltatások alacsony  
minősége  

• vadászatot szolgáló gépkocsipark átlagosan 
rossz színvonala  

• bizonyos régiókban a megfelelő színvonalú 
szálláshelyek hiánya  

• nehéz megközelíthetőség KeletMagyarországon  
• nyelvtudás hiánya  
• estenkénti nehézkes hivatali ügyvitel  
• TQM (teljes körű minőségi menedzsment) 

hiánya  
• a versenyelőny kihasználásának alacsony 

hatékonysága  
• a vadászturizmus ágazati hiányosságai  
• alacsony színvonalú marketing-tevékenység; 

összefogás hiánya  
• piaci jelenlét hiánya  
• internetes információ hiány  
• komplex csomagajánlatok szűkössége  
 

 KÜLSŐ TÉNYEZŐK  

 Lehetőségek (O)  Veszélyek (T)  
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•  

•  

•  

•  

• •  

•  

a keresletben rövidesen beálló változások, a 
minőség fokozott szerepe és értéke, 
kizárólagossága  
új kereslet megjelenése (természetmegfigyelés, 
fotózás, állatmegfigyelés, gasztronómia és 
hagyományok, örökség) a nagyvadas, 
egybefüggő élőhelyek további csökkenése 
Európában  
a szabadrendelkezésű, diszkrecionális 
jövedelem növekedése (nemzeti és regionális) 
eltérés a többi turisztikai szezonoktól 
vidékfejlesztés pályázati úton elnyerhető 
fejlesztési források, támogatások bevonása  

• a természet- és állatvédő mozgalmak teljesen 
átalakíthatják a vadászturizmus iránti keresletet  

• a vadászturizmus ágazati ösztönzése elmarad, 
központi marketing továbbra sincs  

• továbbra sem karolja fel a vadászturizmust sem 
az FVM, sem a GKM, sem a turisztikai szakma  

• a trófeára kivetett 20 százalékos ÁFA elriasztja 
az amúgy is árérzékeny vadászokat  

• 3-5 éven belül nem történnek jelentősebb 
beruházások a vadászturizmusban, és a 
szolgáltatások színvonala nem nő  

• kiéleződő versenyhelyzet  
• a közel azonos kínálattal rendelkező szomszédos 

országok megjelenése és megerősödése a piacon  
• a szomszédos országokhoz képest magasabb 

lődíjak  
• törzsvendégek számának csökkenése  
• az intenzívebb piaci kereslet folytán minőségi és 

mennyiségi csökkenés a vadállományban  
• apróvadas turizmus válsága  
• természeti környezet leromlása  
• európai gazdasági recesszió  

 

 

 

Az elemzésben összefoglalt jellemzők alapján megfogalmazhatók az ágazat előtt álló 

legfontosabb feladatok:  

– új piacok keresése és meghódítása,  

– marketingtevékenység professzionalizmusának növelése és fontosságának 

elismertetése,  

– internetes információnyújtás,  

– videofilm a magyar vadászatról, összefoglaló kiadványok, térképek,  

– turista irodák ellátása információs anyaggal,  

– a turisztikai kereslet szegmentációja (speciális igények),  

– vadgazdálkodásunk és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások színvonalának további 

fejlesztése, – vadászati lehetőségek bővítése,  

– egyéni, családi, társas csomagajánlat,  

– családi tradíció felélesztése,  

– a vadászati program kiegészítésének növelése alternatív programokkal, – a vadászat 

és a vadászati turizmus propagálása.  

5.5. A kereskedelem helye szerepe a vadgazdálkodásban 
  

A II. világháború előtt és után a magyarországi vadhúst közvetlenül hússzékeknek, 
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éttermeknek, stb. értékesítették. A Mavad megalakulása után, a ’30-as évek közepétől 

megindult a vadhúsexport is. A ’60-as években a földek államosítását és a külföldi 

keresletben rejlő nemzetgazdasági érdekek felismerését követően, nagy állami 

vadhúsfeldolgozó üzemeket hoztak létre, amelyek a vadbegyűjtéstől a feldolgozott vad 

külföldi értékesítéséig a részfeladatokat elvégezték. A ’80-as évek közepén szervezeti 

átalakulás indult meg, amely a privatizációval lezárult.   

A kínálati oldalon a főbb csoportokat a fogyasztási cikk jellegű termékek és a gazdálkodó, 

illetve maga az erdő által nyújtott szolgáltatások képezik. A keresleti oldal szempontjából 

pedig a vevőtípusok eltérő jellemzőit tekintve a marketing munkában lényeges különbséget 

kell tenni a termelői (ipari felhasználói), a viszonteladói (közvetítői), a közületi, közösségi 

vásárlói és a fogyasztói piacok között is. Az egyes termékek besorolásának megfelelően a 

marketing-mix pl. egészen más viszonteladó-orientált marketingstratégia esetén és más a 

fogyasztópiac-orientált üzletszerzési munka esetén.  

A piaci szerkezetet, a különböző piactípusokat továbbá alapvetően meghatározza  

– a piaci szereplők száma és nagysága, – a 

termékek, szolgáltatások különbözősége és 

– a piacra lépés körülményei.  

A piaci szereplők száma és nagysága alapján a vadgazdálkodás területén a fő 

termékcsoportokat és szolgáltatásokat megkülönböztetve monopol helyzet (kínálat magas 

koncentrációs foka) kialakulására nincs nagy esély. A polypol piacon a termékek iránti 

kereslet rugalmasnak tekinthető, ami a gazdálkodó számára árelfogadó magatartást 

feltételez, ebben az esetben a maximális nyereség a költség csökkentés és az értékesített 

mennyiség optimalizálásával érhető el. Magához az erdőhöz kapcsolódó turisztikai és 

üdülési szolgáltatásoknál jelenleg fizetőképes kereslettel nem számolhatunk, így a 

versenyszférán kívül esik.  

A különböző termékek (szolgáltatások) és azokat kínáló cégek között élesedő piaci 

versenyben mind a szervezeti, mind a fogyasztói piacokon a fizetőképes kereslet 

korlátozott. A konkurencia visszaszorításának egyik hatékony eszköze a 

termékdifferenciálásban rejlik, vagyis elengedhetetlen a fogyasztók véleményének 

befolyásolása a termék minősége, a márka, a beszerzési lehetőségek és a kapcsolódó 

szolgáltatások függvényében.   

A vadászati termékek körére nézve a piacra lépésnek jelenleg adminisztratív korlátai 

nincsenek.  

A hazai vadászati piac szereplőinek kapcsolatát a 2. ábra mutatja.   
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vadhúsfelvásárlás 

(szerveződés: 

Terméktanács  

a felvásárló piaci szereplők a terméktanács tagjai)  

piac   saját vadászati maga  

vadászat vendégvadászat  

(vadászati jogosultak) saját maga  

(Szerveződés:  

Terméktanács,   

bérvadászat tagok)  

(külföldiek és  belföldiek) vadászatszerezők  

(Szerveződés:  

Agrárkamara, tagok)  

2. ábra: A magyarországi vadászati piac szerkezete 

(Forrás: Versenytanács Vj-89/2003/58. számú 

határozata)  

A piacszerkezetből megállapítható, hogy a vadászati piac két nagy egysége a vadászat és a 

vadhúsfelvásárlás, amelyek szorosan összefüggnek egymással. A vadászat ellenértékhez 

kötött, függetlenül attól, hogy a több mint 1400 vadászati jogosult maga vadászik-e, 

vendégvadászt fogad-e vagy bérvadásztatás útján maga vagy közvetítő bevonásával szerez-

e vadászt a területén lévő vad elejtésére. Az ellenérték fejében a vadászati jogosultat, illetve 

a vadászt nagyvadak esetében csak a kilőtt vad minőségét igazoló, súly és méret szerinti 

trófea (agancs, agyar, stb.), míg az apróvadak darab szerint illeti. Ebből következően a trófea 

megszerzésétől meg kell különböztetni a szőrben, bőrben lőtt nagyvad trófeának nem 

minősülő vadtest részeinek ellenérték fejében történő, illetve az apróvadak elvitellel 

kifejezett megszerzését.   

A vadtesttel a vadászatra jogosult vadgazda rendelkezik és jogszerűen a felvásárlási 

rendszerben adhatja el. Maga a vadász is megszerezheti a trófeán túlmenően a vadtestet, de 

ez esetben a felvásárlási áraknál magasabb vadászati árjegyzéken jogosult a vételre.  

A feldolgozatlan vadhús kínálatát a vadászat biztosítja, amelynek elsődleges célja a trófea 
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megszerzése, s nem a vadhúsnyerés. Ettől meg kell különböztetni a nagyvadállomány 

kilövési terv alapján történő gyérítését, amely vadgazdálkodási okokra vezethető vissza.   

Amíg a szőrös, bőrös vadból végfelhasználásra alkalmas élelmiszer vagy ipari termék 

alapanyag lesz, költségekkel járó feldolgozási folyamaton esik át. Egyes részfeladatok 

végzése elmarad, amennyiben a vad illegális értékesítési csatornákba kerül.   

A minőség biztosítása érdekében az elejtést követően, a vadtestet először szakszerűen 

kezelni és az időjárástól függően haladéktalanul a vadbegyűjtő hűtőjébe vagy a 

vadfeldolgozó üzembe kell szállítani.  

A forgalmazó, a feldolgozó (együttesen felvásárló) számára a szőrös, bőrös nagyvadakért a 

termelő-vadászati jogosultaknak kifizetett felvásárlási összegen felül költségként merül fel 

a felvásárlási rendszerben:   

– a felvásárló helyek üzemeltetése,  

– a feldolgozóba történő beszállítás,  

– az állategészségügyi vizsgálati díjak befizetése,  

– az egyes vadfajoknál eltérő mértékű hasznos húskihozatal,   

– a feldolgozás költségei,  

– a külföldi értékesítésre szánt készletek finanszírozási költségei.  

– a hulladékok megsemmisítésének költségei.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Lőttvad értékesítés – felvásárlási piac  

 
A vadhús felvásárlási piac szereplői  

A vadászati jogosult termelők kínálják vadhúsfelvásárlásra a szőrben, bőrben elejtett vadat. 

Közülük a legjelentősebbek az erdőgazdaságok, amelyeknek vannak saját hűtőházaik is. 

Sok helyen a felvásárlóval kötött megállapodás alapján a felvásárló telepít hűtőházat a 

termelőhöz. A legtöbb termelő csak egy felvásárlóval kerül szerződéses kapcsolatba.   

Az ismeretlen számban lévő forgalmazók csak kereskedelmi tevékenységet végeznek, mert 

felvásárolják a szőrős, bőrös lőtt vadat és változatlan formában, azaz feldolgozatlanul 

továbbértékesítik a feldolgozóknak. Általában saját hűtőházhálózattal rendelkeznek, a 

termelőkkel fix partnerkapcsolataik vannak.  

A feldolgozók azok a vállalkozások, amelyek feldolgozó üzemmel rendelkeznek, azaz 
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képesek a szőrős, bőrös vadat végfogyasztásra alkalmas vadhússá feldolgozni. A 

feldolgozók nagyobb részben közvetlenül a termelőktől vásárolják a feldolgozatlan vadhúst, 

de a forgalmazóktól is vásárolnak. Az EU magas minőségi követelményeket támaszt a 

feldolgozott vadhússal szemben, amelyeket a kisebb feldolgozók nem minden esetben 

tudnak kielégíteni.  

A vadhús felvásárlás helyzete, alakulása  

A lőtt vad felvásárlás a 90-es évek közepétől folyamatosan növekedett. Felvásárlásra, majd 

jórészt exportra kerülő vadhús mennyisége 1996-ban 2500 t volt, majd folyamatosan 

emelkedve 2002-ben ez a mennyiség megközelítette a 7000 tonnát. Ebben az időszakban 

évközben ugyan ingadozva, kiszámíthatók és jók voltak a piaci értékesítési lehetőségek a 

közel megháromszorozódott mennyiséget is el lehetett helyezni.  

2002-től 2005-ig (évente 10-15%-kal) folyamatosan csökkent a kereskedelmi forgalomba 

kerülő vadhús mennyisége. A nyugat európai recesszió keresletcsökkenést és árzuhanást 

okozott különösen a legnagyobb, azaz a német piacon. Az árak rövid idő alatt a felére estek 

viszsza. A piac romlásában közrejátszott a nagy mennyiségben megjelenő, alacsony 

árfekvésű, tenyésztett új-zélandi és skót szarvas, ausztrál vaddisznó is.  

Az értékesítési (export) árak drasztikus csökkenését, ha némi támogatással is de 

kényszerűen a felvásárlási árak is követték. Az árak csökkenésével egyidejűleg a költségek 

ugyanakkor folyamatosan emelkedtek, különösen az élelmiszerhigiéniai és 

állategészségügyi szolgáltatások díjai.  

Amíg a feldolgozott vadhús piaci elhelyezése (akár a lőtt vad szőrben-bőrben történő 

exportálása) a válságidőszakok kivételével gyakorlatilag nem ütközik semmilyen lényeges 

mértékű korlátba, addig a vadhús felvásárlás területén általában erős verseny folyik a 

magyarországi vadfeldolgozók között.   

A magyarországi vadfeldolgozó kapacitás az évtized közepén meghaladta az országosan 

lelőtt vad mennyiségéhez szükséges mértéket, az EU export minősítéssel rendelkező 

vadfeldolgozó üzemek egyike sem üzemelt teljes kapacitással és emellett további kapacitás 

növelés, főként kis vadfeldolgozók építése volt megfigyelhető. A vadfeldolgozó 

kapacitástöbblet 1500-2000 tonna körül volt, azaz a feldolgozó kapacitások mintegy 20-

30%-kal haladták meg a felvásárolható magyarországi vad mennyiségét, ezért a keresleti 

oldalon belül éles a verseny. A vadfelvásárlás során folytatott verseny elsősorban a 

magyarországi árualapok megszerzéséért folyik, a versenyben meghatározó szerepet játszik 

az ár, a kiépített felvásárlói hálózat és a mennyiségi garancia.  

Lőttvad import nem jellemző. Néhány üzem, kapacitás kihasználás miatt, bérmunkában 

foglalkozik vadhúsfeldolgozással, mellyel kisebb mértékben a hazai olcsóbb áruellátást 

(ragu) tudja segíteni.   
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A magyarországi teljes vadhús mennyiség közel 40%-a az MNV Zrt Erdészeti 

Portfoliójához tartozó 19 db, 100%-ban állami tulajdonban lévő erdészeti társaságnál 

termelődik meg. Az erdészeti társaságoktól a lelőtt vad húsát a vadfeldolgozó társaságok 

vásárolják fel. A nagy hazai vadhúsfeldolgozók közül a legnagyobb üzem a VADEX Rt. 

szervezeti keretein belül működik, így 100%-ban állami tulajdonban van. Azt követi az 

Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. amely az erdészeti Zrt.-k egy csoportjának résztulajdonában 

van.  

A VADEX Zrt., a felvásárlási piac 16-20%-át tartja a kezében, piaci részaránya 

folyamatosan nő. A részben vagy egészben állami tulajdonban lévő vadfeldolgozó 

társaságok együttes piaci részaránya megközelíti az 50%-ot a nagyvadak területén. A 

VADEX emellett jelentős apróvad felvásárlási és feldolgozási tevékenységet is folytat, így 

a teljes vadhús felvásárlási piacon ezen társaságok együttes részaránya 60% körül mozog.  

Az állami kézben lévő árualap mintegy 65-70%-án keletkező extraprofit a részben vagy 

egészben állami tulajdonban lévő társaságok között oszlik meg. A teljes mértékben magán, 

többségében külföldi tulajdonban lévő vadfeldolgozók és exportőrök pedig az állami 

tulajdonú árualap mintegy 30-35%-át dolgozzák fel.  

A lőtt vad értékesítés az összes árbevétel mintegy 15-20%-át teszi ki. 2003-ban és 2004-ben 

az értékesítési lehetőségek jelentős romlása volt észlelhető, amit a piaci helyzet enyhe 

javulása követett. Az általános gazdasági válság következtében a mutató lényeges 

javulásával a közeljövőben sem számolhatunk.   

5. táblázat: A lőtt vad értékesítés alakulása  

Lőtt vad értékesítés  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  

Értékben (Mrd Ft)  2,55  3,04  2,63  1,94  2,18  2,31  2,34  2,9  

Bevétel %-ában  20  21  18  14  15  16  16  18  

Forrás: OVA  

 

Az adattári adatok a lőtt feldolgozatlan nagy és az apróvad együttesen számított értékesítését 

tartalmazzák. Ebből a szőrös bőrös nagyvad kb. 90%-ot képvisel.  

A szőrős-bőrös nagyvad felvásárlási árát a külpiaci árból számolják vissza, maradék elv 

alapján, azaz a külpiaci árból levonják a forgalmazó, a feldolgozó költségét és hasznát, s 

ami marad, abból alakul a termelőknek kifizethető felvásárlási ár. Külpiaci információkkal 

elsősorban a feldolgozók rendelkeznek, hiszen ők végzik a külföldre történő értékesítést.   
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Vadhús értékesítés – Értékesítési piacok  
 

A tartósan import vadhúsra szoruló nyugat-európai vadhús piacon a magyar vadhúsok igen 

keresettek. Ez a piac a teljes magyar vadhús mennyiséget, sőt annak többszörösét is képes 

felvenni. Legnagyobb konkurenciát az állatfarmokon nevelt, nem vadon élő, az európai 

piacokon rendszeresen megjelenő alacsony árfekvésű új-zélandi (szarvas) és az ausztrál 

(vaddisznó) tenyésztett vad húsa jelenti, melyek előre nem kiszámítható mennyisége, 

dömpingje jelentősen csökkentheti az árakat, a szarvashús piac átmeneti visszaeséséhez 

vezethet, ennek kivédése nem lehetséges. Emellett a piac növekedését, összeomlását 

állategészségügyi szempontok, betegségek is érzékenyen befolyásolják. A szarvasmarha, 

sertés betegségek (pl. BSE) esetén a kereslet megnő a vadhúsok iránt, ami mind a volumen, 

mind pedig az árak tekintetében serkentőleg hat, e folyamatok előre nem jelezhetők, a piac 

befolyásolása csak kismértékben lehetséges.  

A feldolgozott vadhús több, mint 80%-át értékesítik külföldre. A társaságok fő vevőit 

nyugat európai, döntően német, benelux és olasz nagykereskedők jelentik, akik 

többségükben maguk is rendelkeznek valamilyen vadhús feldolgozó kapacitással, üzemmel.   

A nyugat-európai piac szerkezete és a viszonylag alacsony értékesítési volumen 

következtében a nagykereskedők általában nem hagyhatók ki az értékesítési láncból, a 

társaságok önállóan nem vagy nehezen képesek eljutni a végső akár vendéglátó, akár 

háztartási fogyasztóhoz.  

A magyar vadhúsok legfőbb értéke, versenyelőnye a tartás körülményeiben van, a 

magyarországi vad erdőben, természetes körülmények között nevelkedik, húsa 

bioterméknek minősíthető.   

A belföldi piac vadhús iránti kereslete messze elmarad a nyugat-európai szinttől, a 

fizetőképesség erősödése, és a fogyasztási szokások változása azonban középtávon a vadhús 

iránti kereslet növekedéséhez vezet, a társaságok belföldi értékesítési volumene is 

növelhető.  

A belföldi piacon a vadhúskészítmények mellett általában az olcsóbb árfekvésű, és ehhez 

kapcsolódóan alacsonyabb értékű húsok értékesítésére kerül sor, ami a magasabb értékű 

húsok exportját jól egészíti ki.  

Balsay Miklós a Vadgazdasági Terméktanács elnökeként az NVT készítéséhez 2005-ben 

küldött véleményében a vadhús piacról (értékesítés) az alábbiakat írja:  

„A felvásárolt vadhús feldolgozást követően jelenleg a mennyiség 90-95%-ban export 

értékesítésre kerül. Az ágazat termékpálya szereplőinek – vadgazdálkodóknak és 

üzemeknek egyaránt – alapvető érdeke, hogy az elejtett vad minél nagyobb mennyiségben 

a szabályos úton hasznosuljon! A jövőben is az export lesz a meghatározó.  
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Exportpiacaink: Németország, Ausztria, Olaszország, Benelux államok, Skandinávia, 

Svájc, Franciaország. Legnagyobb a Németországba irányuló árukivitel: az egész 65-70%-

a. A vevők legnagyobb része nagykereskedelmi hálózatokhoz tartozik, a konkurencia 

rendkívül erős. Álljuk a versenyt a megbízhatóságban, csomagolásban, a magyar vadhús 

minősége a legjobb, de ez az árakban már egyre inkább nem érvényesíthető. A feldolgozási 

költségekben igen lényeges csökkentést jelentő közvetlen vagy közvetett támogatások 

mértéke kint jóval kedvezőbb.  

Egészen speciális többletköltséget jelent a vadfeldolgozó üzemeink számára az a tény, hogy 

a hazai állatok fogyasztásával szemben a vadhúsfogyasztás is jórészt a vadászati szezonhoz 

kötődik, míg a termelés és értékesítés szeptembertől december végéig tart; a felvásárlás és 

készáru tárolás az egész év folyamán történik. Ez óriási tőkét köt le.  

A belföldi fogyasztás jellemző kategóriái: 

• Legnagyobb éttermek, szállodák (Bp) igényesen, rendszeresen jó áron, jórészt az 

exportüzemekből szerzik be a szükséges áruválasztékot.   

• Multinacionális kereskedelmi cégek (AUSCHAN, TESCO, METRO, KAISER stb. csak 

cégeinktől vásárolnak nyomott áron, olcsóbb termékeket főleg (ragu) 40%-os árréssel 

értékesítik, nagy forgalom miatt nem kihagyhatók.   

• Vidéki éttermek szállodák, vendéglők 70-90% -a nem a “rendes úton” biztosítja vadhús 

szükségletét (ezt az étlapok árai is bizonyítják) ellátásuk a szürke-fekete vadhús 

forgalomból származik, a szükséges vizsgálatok nélkül.   

• Vadászatra jogosult közvetlen helyi értékesítése mindenféle húsvizsgálat nélkül zsebből 

fizetve.  

• Kompetencia és az ebből induló személyi szükségletet messze meghaladó fogyasztás 

mindenféle vizsgálatok nélkül.  

A belföldi fogyasztás elemzése nagyon érdekes dolgokat hoz felszínre:   

• Mindenki tudja, hogy a vadhús egészséges és finom,  

• Minden sátoros ünnepen, falunapon a vadból készült étel sláger,  

• A magyar ember csak a pörköltet ismeri, ezért a drágább húst, (comb, gerinc, stb.) nem 

veszi meg csak a ragut,  

• Senki nincs azzal tisztában, hogy a szarvas 55-70%-os, a vaddisznó 30-50%-os 

kihozatallal produkálható és a többi része veszélyes hulladéknak minősül, melynek 

kötelező megsemmisítése sokba kerül,  

• Ma vadhúst venni úgymond nem szabad, mert “szerezni” is lehet, az olcsóbb. Nem 

ismerik fel, nem tudják az így kialakuló veszélyhelyzetet az emberek, amelyek a 
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vaddisznó trichinella esetében, emberi életet, egyéb esetben beláthatatlan járványügyi 

problémákat okozhat.  

Teendők:  

• Létrehozni egy olyan kereskedelmi hálózatot (vagy azt megtalálni), amely a vadhúst az 

egyéni fogyasztók, háziasszonyokhoz közvetlenül elfogadható áron, garantált 

minőségben és szavatossággal eljuttatja (a multik így nem jók!)  

• Népszerűsíteni szükséges azt, hogy a vadból számtalan más étel is készíthető, nemcsak 

pörkölt (marketing pénzügyi támogatás).   

• Teljes körű ellenőrzés az elejtéstől a felhasználó, ill. fogyasztó helyekig szigorú 

büntetésekkel.   

Amennyiben a vadfeldolgozás folyamata normálissá válik, a hazai fogyasztási arány (legális 

és ellenőrzött termékek) növekedni fog, melyet üzemeink tisztességes elfogadható áron, 

garantált jó minőségben ki tudnak elégíteni”  
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A vadhúspiac stratégiai helyzete a Porter-i öttényezős modell alapján  
 

Megnevezés   Minősítés   Leírás  

Új belépők  
fenyegetése  Közepes  

A piac vonzereje jó.  
A belépési korlátok nagyok, nagy a beruházás igény, magas a 
gazdaságos "sorozatnagyság"/méret, tőkeszükséglet magas, 
szaktudás iránti szükséglet magas, áttérési költségek nagyok.   
Új belépők fenyegetése elsősorban kis vadhús feldolgozó üzemek 
építésében látszik.   

Vevők  
alkupozíciója  Erős  

A vevők áttérési költsége alacsony, ugyanakkor  a vevők 
(nagykereskedők) igen költségérzékenyek.   

Szállítók  
alkupozíciója  Erős  

A vadfeldolgozási tevékenység legnagyobb szállítói az erdészeti és 
vadászati társaságok. Az árualapért folytatott verseny intenzív, a 
szállítók alkupozíciója erős.  

Helyettesítő  
termékek 
fenyegetése  

Közepes  

A vadhús helyettesíthetősége egyfelől teljes mértékben lehetséges 
bármilyen más húsféleséggel. Másrészt azonban ugyanazt a 
gasztronómiai élményt más húsféleséggel nem lehet elérni. 
Legjelentősebb a verseny a marhahús tekintetében. A marhahús 
fogyasztás visszaszorulása és a vadhús iránti kereslet növekedése 
közötti kapcsolat egyértelműen kimutatható.   

Verseny  a 
már működő   
vállalatok között  

Erős verseny,  piac 
növekedése nagy  

Az iparág kiszámíthatatlanul változik, tendenciájában növekedést 
mutat.   
Versenytársak a hazai vadfeldolgozók mellett  legfőképpen az 
ausztrál és az új-zélandi vadhúsok.   
A verseny a piaci részesedés megőrzéséért,  a növekvő piacon a 
piacok megszerzéséért folyik.  Minden versenyzőnél magasak az 
állandó költségek, magasak a kilépési korlátok (speciális 
eszközök, tartós kötelezettségek).  

Forrás: CMS-EVGI-ERTI 2003  

Kockázatok  

Az ágazati kockázatok megítélésünk alapján magasak, a vadhús kereskedelem területén 

megfigyelhető hektikus, előre nem jelezhető, szélsőséges ingadozással járó mozgások a 

tevékenység jövedelmezőségét alapjaiban átrendezhetik. Ezen túlmenően a felvásárlási 

pozíciókért vívott harc ugyancsak növeli a tevékenység kockázatát.   
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A vadhús piac SWOT analízise  
A magyarországi vadhús piac helyzetének és piaci lehetőségeinek megítélését segíti a 

SWOTanalízis.  

BELSŐ TÉNYEZŐK  

Erősségek (S)  Gyengeségek (W)  

• Teljes termelési vertikum   
• Jó termékszerkezet  
• Jó műszaki színvonal  
• Jó, tapasztalt vezető és dolgozó gárda  
• Kiépített felvásárlói hálózat  
• ISO, HACCP minősítés  

• Egyes részterületeken technológiai fejlesztés, 
beruházás szükséges  

• A beruházásokhoz nem elégséges a rendelkezésre 
álló saját forrás  

• Kapacitások kihasználatlansága.  
• Túl széles felvásárlási terület, magas szállítási 

költségek. Marketing tevékenység  

KÜLSŐ TÉNYEZŐK  
Lehetőségek (O)  Veszélyek (T)  

• Az export szempontjából kedvező földrajzi helyzet  
• A vadhús fogyasztás és a biotermékek iránti 

növekvő kereslet  
• Pályázati lehetőségek a fejlesztésekhez  
• Kihasználatlan piaci rések, marketing  lehetőségek 

az export piacokon  
• Embrionális szakaszban lévő belföldi piac  

• Verseny, konkurencia erősödik, túlkínálat  
• EU szabályozók követelményei egyre  inkább 

bevezetésre kerülnek Magyarországon is  
• Kiszámíthatatlanul változó,  erősen ingadozó piac 

(3-4 éves ciklusok)  

Forrás: CMS-EVGI-ERTI 2003  

  

Élő vad értékesítés  
Az élő vad értékesítés nem meghatározó az árbevétel alakulásában. A változás tendenciája 

nem határozott.  

6. táblázat: Az élő vad értékesítés alakulása  

Élő vad értékesítés  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  

Értékben (M Ft)  747  1000  663  447  488  615  595  622  

Bevétel %-ában  5,8  6,8  4,6  3,3  3,4  4,3  4,2  3,9  

Forrás: OVA  
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