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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



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.

Elvárt tanulási eredmények



1. Vadászatszervezés és vadászetika 
kapcsolata más tudományterületekkel és a 

vadgazdálkodással
• Vadászat-ellenesség, természetvédők
• Világjelenség: „városi élet”, elszakadás a természettől, 

média (csak a negatív hír hírértékű) és a filmek (Vuk, 
Bambi) hatása

• Vidéki lakosság szemlélete más (vadkár)
• Vadgazdálkodás fogalmának ismerete
• Szükséges vagy nincs rá szükség???
• Vadállomány ésszerű és bölcs hasznosítása: 

vadgazdálkodás-vadászat

• Vadászat módszereinek, tradíciójának 

tudatos fejlődése elősegíti a bölcs 

hasznosítást



A vadászat szoros kapcsolatban van:

• A vadgazdálkodás eredményeivel, szakszerű
tervezéssel állapítható meg a hasznosítható
mennyiség

• A természetvédelemmel (vadászható fajok
listája dinamikusan változik)

• A vadászat személyi feltételeivel (kik
vadászhatnak, kor és szakmai ismeretek)

• Vadkereskedelemmel, vadászati túrizmussal
• Vadászat háttériparával (fegyver-, és

lőszergyártással, felszerelés, optika, ruházat,
járművek gyártása, forgalmazása

• Vadászati kultúrával



A vadászat szerepe korunkban:
• Biológiai sokféleség (biodiverzitás) fenntartása
• Vadállomány tartamos-bölcs hasznosítása
• Nagytestű növényevők sűrűségének

szabályozása (szarvasfélék, muflon, vaddisznó)
• Természetvédelmi feladatok ellátásának

elősegítése (vaddisznó <> védett feszkelő
madarak)

• Vad élőhelyét érintő kártétel mérséklése
• Mg-i területek ésszerű hasznosítása

vadgazdálkodással, vadtenyésztéssel
• A vadászat, a vad értékesítése
• Vadhús (táplálék, biotermék) értékesítése,

fogyasztása



A vadászat és az ember kapcsolata

• A Nemzetközi Vadvédelmi Tanács (CIC)
alapelvként fogadta el:
„A vadászat a vadász számára egyrészt alkalom
a szigorú önfegyelem gyakorlására, másrészt
eszköz a többi élőlény megismeréséhez,
megértéséhez.
Megtanít gondolkodni, szabadság szeretetére, jó
ízlésre és tisztességre nevel, elvezet a
természet és a hozzá tartozó jelenségek
elmélyült megfigyeléséhez…”



A vadászat megítélése Európa egyes országaiban

• Nemét vadászati rendszerben (A, D, NL, L, B, CH)
nagyvad és trófeacentrikus, egyéni teljesítmény
fontos, világjárók

• Mediterrán/latin vadászati rendszerben (F, Görög, I,
Portugál, Spanyol) az apróvad mennyisége érdekli,
trófea kevésbe fontos, még élnek a tradíciónális
vadászati módok (lovas falkavadászat, hálós
vadászat)

• Angolszász vadászati rendszerben inkább apróvadas
érdeklődésűek, fontos a csapat teljesítménye és a
sportszerű elejtés

• Skandináv vadászati rendszerben a vadhús
elsődleges, nagyvadaknak van jelentősége

• Kelet-Közép-Európa: német kultúra befolyása,
nagyvad trófeacentrikus szemlélete, de az apróvad
jelentősége nagy



Természetvédelem hatása a 
vadászatra

• A vadászható fajok listája változik
• Befolyásolja a vad elejtéséhez

használható eszközök listáját (csapóvas)
• Városi lakosság részéről –

vadászellenesség
• Sportlövészet jelentősége növekszik
• Hagyományos vadászati módok szerepe

növekszik (solymászat, íjászat, elöltöltős
fegyverek – küzdelmes vadászat!)



A vadászati módszert, annak 
kiválasztását befolyásolja:

• A vad területhasználata (hol érdemes
keresni), kedvelt területek ismerete

• A vad viselkedésének, napi ritmusának
ismerete

• A vadászat során használható eszköz
jellege (lőfegyver, íj, vadászmadár,
csapda)

• Vadászati hagyományok (eltérőek)



A vadászat, mint aktív természetvédelem
• Elsődleges feladat a természet környezet állapotának tartós

megóvása, biológiai sokféleség megőrzése
• Indokolt állományszabályozással és a vadászat

korlátozásával járul hozzá a természetes egyensúly
fenntartásához

• Természetvédelmi területen a nagytestű emlősök pl.: róka,
borz, vaddisznó számának korlátozása

• Vadszámlálás (pl.: vonuló védett madarak szinkron-
számlálása)

• Jogszabályalkotás (a vad jogainak előtérbe kerülése)
• Vadászati lehetőségek korlátozása

- veszélyeztetett faj védetté nyilvánítása
- időszakos és területi védettség (tilalmi idők, Ramsari egy.)
- vadászati módok és teríték korlátozások (vízivad és e.sz.)

• Használható eszközök korlátozása (csapdák, fegyverek)
• Kutyával való vadászat korlátozása



Az állmányszabályozás formája és 
mértéke

• Állományszabályozás tervezhető, alapja a
létszámbecslés, korábbi évek terítéke, a
területen és a vadászatok alatt szerzett
tapasztalatok

• Az alapadatok többnyire pontatlanok
• Tervezés többszintű

- körzetterv: hosszabb tárva és nagy régiókra készül

- távlati (üzem) terv: hosszabb távra, egy vadgazd.-i egységre

- éves vadgazdálkodási terv



Az állmányszabályozás formája és 
mértéke

Vadgazdálkodási tervezés személyi feltétele:
• Körzettervet és távlati tervet csak felsőfokú végzettségű 

vadgazdálkodási szakember készítheti (FM illetve az FM hiv. hagyja 
jóvá)

• Éves vadgazdálkodási tervet a vadászatra jogosult készíti (a megyei 
FM hivatal hagyja jóvá)

A tervezés folyamata során figyelembe veszik:
• Az egyes fajok terítékét a korábbi években
• Az élőhelyen bekövetkezett változásokat
• Mesterséges vadszaporítás eredményeit (szárnyas apróvad)
• A tilalmi idők alakulását
• Az alkalmazható vadászati módokat (nagyterítékű apróvad vadászat, 

disznóhajtások stb.)
• Vadgazdálkodási berendezésekkel való ellátottság
• Egyéb előnyök és hátrányok (pl. vadaskert, a terület zavartsága) 



A vadászati módok alakulása és 
fejlődése 

A vadászati módok, módszerek alakulása,
fejlődése szoros kapcsolatban áll az adott kor
fejlettségével:

• Íjjal való vadászat:
- ezredforduló leghatásosabb fegyvere a visszacsapós íj (harcokban
és a vadászatban)
- középkorban (XIII.-XIV. század) terjedt el a számszeríj

• Solymászat:
- Szabadon követő pedzés

- Kézből való eresztés



Számszeríjjak
• Lövedék sebességének növelése, nagyobb

átütőerő elérése
• Az íjat a nyílvesszőt megvezető felülettel látták el
• A nyílvessző kezdősebességének növeléséhez

azonban különböző felhúzó-szerkezeteket,
például motollás csigakerék vagy tekervény
alkalmazására volt szükség

• A találati pontosság növeléséhez az elsütő
rendszer tökéletesítésére is szükség volt, hogy a
fegyvert kisebb erővel, elrántás nélkül lehessen
működésbe hozni



Solymászat
• Már az i.e. 1200 körül készült dombormű, a vadász öklén ülő

idomított ragadozó madarat vésett kőbe az egykori művész
• Han dinasztia korából is időszámításunk előtt 400 évvel már

feljegyezték, hogy Ázsia, India és Kína lakói betanított ragadozó
madarakkal vadásztak

• A cári Oroszországban kiterjed solymászat volt az 1318-ban alapított
Moszkvai Állami Solymásztelep emlékét a "Szokolnyik (solymász)
elnevezésű városrész napjainkban is őrzi

• 1100 körül a solymászat már nem volt ismeretlen Magyarországon
• Számos adat bizonyítja az Árpád házi uralkodók kiterjedt

solymászatát
• II. Endre 1231-ben a nemesség követelésére kénytelen volt

megtiltani, hogy a királyi solymászok nemesi birtokokon
vadásszanak, mert a lóhátról űzött solymászattal jelentős károkat
okoztak

• Ekkor vált szokássá, hogy a királyi solymászok az ország különböző
részein külön községekbe települtek. Ezek a telepek kezdetben
sólymosok földjének neveztettek, később tulajdonokká válva, mint
Sólymos, Kerecsend, Kelecsény, Szokolya, Draucz, Dravecz, Darócz,
Madaras néven tartották fenn egykori lakosaik foglalkozásának
emlékét.



Vadászat

• „Az asszony nem ember, a sör nem ital, a 
medve nem játék!” (székely mondás)

• „Ki, hogyan vadászik, olyan ember!”
(Dr. Bence Lajos)

Megjelenés – igény,színvonal kifejezése



VADÁSZATI MÓDOK 
ALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE



A vadászatnak évszázadok alatt kialakult, de 
változó, fejlődő módszerei vannak, amelyeket 

befolyásol:

• a vad egyedi, társas, és a fajok közötti viselkedése,
• a vadfajok egymástól eltérő területhasználata,
• a vadászati és természetvédelmi korlátozások,
• a vadászterületek vadászatot segítő berendezései,
• a vadászat során használható eszközök jellege (uhu),
• a vad elejtéséhez alkalmazott eszközök használata

(tiltott, korlátozott eszközök stb.),
• a vadász személyes preferenciája (vadfajok, módszerek,

eszközök, viselkedés, trófea, hús stb.).



A tűzfegyverek megjelenése
• a XVI. század közepétől megjelenik a kováspuska, de ekkor

vadászati célra csak ritkán alkalmazták.
• Az első kifejezetten vadászati célt szolgáló lőfegyverek

keréklakatosak voltak, s ekkor jelentek meg a karabélyok, a
rövid csövű „stuccok”, melyeket madarászásra használtak.

• A XVII. században vált külön a sörétes és a golyós lőfegyver,
illetve azok használata. Sörétes (flinta) – madarak, „egyes
golyóbissal” csak „vadra” (nagyvadra) vadásztak.

• A későbbiekben a flintákat nagyvadra is alkalmazták, mellyel
rengeteg sebzést okoztak.

• A sugárcsövű puskákat madarászásra használták, a
sörétméretet a vadról nevezték el.

• A kutyák a kezdetektől segítették a vadászokat, s komoly
figyelmet fordítottak a fajtákra. Törvény tiltotta a vadászkutyák
tartását parasztoknak és nem nemeseknek.



Vadászati módok a XVIII. század 
végén, XIX. század elején

(Pák Dienes: Vadászattudomány)
Nagyvadra (szarvas, dám, őz, vaddisznó): les, „meglopás által”, vadászat

kutyákkal, lóhátról (falkavadászat). Ez utóbbit csak a leggazdagabb főúri
birtokokon tudták megszervezni, de embert, állatot, vadat is annyira igénybe
vett, hogy betiltják.

• Őzre „fattyúüzekedéskor” csalogatással vadásztak július végén, augusztus
elején.

Ragadozók
• Medve: cserkelés, kutyákkal fogatás, verembe fogatás.
• Farkas: hajtás, lövésre csalogatás, leskunyhó, verem, vastőrbe fogás,

lóhátról.
• Hiúz: rémzsinór.
• Róka: les, kopózás, agarászás, lóhátról kutyákkal, kiásás, kifüstölés, háló,

csapda, vastőr.
Apróvad
• Les, nyomozás, hajtás, rémzsineg, kopókkal, agárral, hálókkal, karvallyal.



Gyakorlatilag ez a kor megenged minden módszert, ami a vad elejtését, elfogását
eredményezi.

Mai fogalmaink szerint kíméletlenek a vaddal, végkimerülésig hajszolják, a vadhoz közel
kellett jutni a hatásos lövés leadásához.

Ekkor még nem ütközött a vadászetikába, ha fekvő vadra, a vízen úszó vízivadra tettek
lövést. A lőfegyverek állapota, hatékonysága kezdetleges volt. Az eszközök használatát
csak célszerűségük és hatékonyságuk befolyásolta.

A vadászkürt szerepe az információ továbbítása, melynek eme szerepét a mobiltelefon
és walki-talki átvette.

Vadászfegyverek nagy kultusza – főurak – tulajdonos rangja, gazdagsága.

Megjelentek a lövészklubok, az egybeszerelt töltény, a hátultöltő fegyverek, öntöltő és
sorozatlövő fegyverek, a célzást segítő távcsövek.

A XIX. század végén a nagyvadállomány jelentős növekedésnek indult, új területeket
hódít meg a gím és a vaddisznó, sok helyre telepítenek dámot, gímet, s új fajokkal
kísérleteznek (muflon, vadpulyka stb.).



Tiltott vadászati eszközök:
• önműködő (automata és félautomata – öntöltő) golyós lőfegyver,
• öntöltő (félautomata) sörétes vadászlőfegyver, amelyben 3-nál több lőszer

található (tárreduktor használata kötelező),
• nagyvadra sörétes vadászlőfegyver (vaddisznó kivételével),
• vaddisznóra történő vadászat esetén sörétes vadászlőfegyver (kivétel a

sörétes vadászlőfegyverből kilőhető golyóval történő vadászat),
• gímre, dámra, muflonra történő vadászat esetén 2 500 joule-nál kisebb

csőtorkolati energiájú vadászlőszer,
• őzre 1 000 joule-nál kisebb csőtorkolati energiájú vadászlőszer,
• mérgezett hegyű és robbanófejű nyílvessző,
• számszeríj,
• 222,7 newton húzóerőt el nem érő íj, illetve nem engedélyezett nyílvessző,
• lőfegyverre szerelt hangtompító eszköz,
• elektronikus optikai eszköz (világítópont, vagy szálkereszt nem esik a tilalom

alá),
• a vad megtévesztésére alkalmas elektronikus akusztikai eszköz,
• a vad megtévesztésére alkalmas mesterséges szaganyag, valamint

megcsonkolt élő csaliállat,
• a törvényben foglalt esetek kivételével fényszóró.



Tiltott vadászati módok:
• légi járműből, mozgásban lévő motoros járműről, motoros

járműből,
• vízivad vadászatának kivételével lesgödörből, vízi járműről,

amennyiben az 5 km/h-t meghaladó sebességgel közlekedik,
• fényszóró használatával, kivétel ha a vadászati hatóság

engedélyezi (vaddisznó, róka),
• gímre, dámra, őzre, muflonra hajtásban,
• falkavadászat,
• a szomszédos vadászterület határától számított 300 m-en

belüli lesvadászat (kivétel, ha megegyeztek),
• vadászati idénytől függetlenül, ha a vad menekülési

lehetősége bármilyen természeti jelenség miatt jelentősen
korlátozott (árvíz),

• napnyugtát egy órával követő és a napkeltét egy órával
megelőző időszak között (éjszaka), vaddisznó és róka
vadászatának kivételével.



A vadászlőfegyver használatának 
általános szabályai:

A vadászlőfegyver használatának általános szabályai:
• Szállítás megfelelő módon,
• Ellenőrzés minden esetben,
• Töltés, ürítés szabályai,
• Helyes fegyver tartás és hordmódok,
• Tűzkész állapotba hozás – csak a lövés előtt,
• Biztonságos használat vadászat közben,
• Társas vadászaton megtört fegyver, vagy lazított 

zárdugattyú – mutatni a töltetlen állapotot!!!!
• Lövedék várható útja – háttér megfigyelése!!!!



Témakörök:
1. Vadászati módok kialakulása, fejlődése 

Vadászat szervezése, rendezése
2. Egyéni vadászati módok
3. Különleges egyéni vadászati módok
4. Társas nagyvad vadászati módok
5. Társas apróvad vadászati módok
6. Kártevők vadászati módjai
7. Sebzés, találatjelzés, utánkeresés
8. A lőtt vad birtokba vétele
10.Terítékkészítés
11.Élővad befogás
12.Vadászterület berendezései, felszerelések, 

eszközök



I.1. Vadászat a honfoglalás előtt és után

• Vadászat módját az szabta meg, hogy miként volt a 
legnagyobb esély a vad elejtésére – mindenki 
vadászhatott

• Lesvadászat, hajtás kutyákkal, üldözés lóháton, elejtés 
íjjal, nyíllal, lándzsával

• Csapdázás főleg szőrmés vadra (gerezna)
• Hurok alkalmazása gyalogló madarakra, nyúlra, 

vízivadra
• Sztyeppi életmód: lovak használata, kopók, agarak, 

solymászat
• A vadászat a rátermettség próbája és felkészítője volt 

(harci gyakorlat)



I.2. Árpád-házi királyok korának vadászata

• Földművelő, állattenyésztő életmód kialakulása, az 
eszközök és módok ua. (kutyás falkavadászatok, 
solymászat, hálós vadászatok, csapdázások, elsősorban 
kézi fegyverek használata!)

• Birtokok létrejötte, földbirtokos nemesség vadászata 
nyugati mintára

• A vad „res nullius” volt, mindenki vadászhatott
• Az uralkodók szívesen vadásztak, sok közülük 

vadászaton vesztette életét (Imre herceg, I. András)
• Az előkelők köre ösztönözte a királyt arra, hogy a 

vadászat privilégium legyen 
• Első vadászattal kapcsolatos törvény: I. László idején 

(1092):ünnepnapokon tilos vadászni
• Külön személyzet a királyi vadászatok lebonyolítására 

(pecérek, agarászok, bölényvadászok, hódászok)



I.3. Reneszánsz kor vadászata
• A vadászat jellege nem változott, de nyugati mintára nagy 

pompával kísért vadászatokat rendeztek
• Solymászat fellendülése
• Vadaskertek létesítése (IV. Béla Zólyom mellett, óvás és téli 

etetés)
• Hálós szarvasvadászatok
• Mátyás király után a vadászat visszahanyatlott
• II. Ulászló jelentős változást hozott: a nemességnek és a 

papságnak adta a vadászati jogot (1504)
• Lőpor feltalálása (1388), tűzfegyverek megjelenése
• Jobbágyok, polgárok, idegenek kizárása a vadászatból
• Számszeríj, kezdetleges puskák megjelenése



I.4. Török idők vadászata
• Lovas solymászat, apróvad vadászata fürjészebekkel, hálózás, 

csapdázás, kutyás falka és hajtóvadászat
• Erdélyben német és cseh befolyás
• Általános fejetlenség, orvvadászat fellángolása 
• Elöltöltős kovás puska megjelent
• Nagyszabású hálós erdei vadászatok
• Kutyás apróvad vadászatok (kopók, fürjészebek, agarak)
• Szarvas és őzvadászat csalsíppal
• A gátlástalan több évszázados vadászat miatt a vadállomány 

megcsappant
• Vadaskertekben primitív fegyverekkel, biztos nagyterítékű 

vadászatok
• Bécsi ünnepségekre a magyar vadaskertek szolgáltatták a 

vadhúst



XVIII.-XIX. sz. vadászata
• 1769. évi dekrétum: A vadászat és a madarászat szabályozása 

(vadgazdálkodás megjelenése)
• A vadászati jog és a földtulajdon joga összekapcsolódik (II. József)
• Kíméleti idők bevezetése, dúvadírtás, gyérítés bevezetése
• Vadkacsavadászat szelídített kacsákkal
• Csappantyús vadászfegyverek megjelenése
• Hátultöltős fegyverek megjelenése – gyorsaság
• Hajtóvadászatok puskával
• Csapdázás, hurkolás
• Hívás csalsípokkal
• Falkavadászat rókára, szarvasra, nyúlra (Széchenyi honosította meg 

angol mintára)
• 1840 után polgári vadászegyletek jöttek létre
• Erdő- és vadgazdálkodás – szakszemélyzet alkalmazása



A kiegyezés utáni kor vadászata 1920-ig
• A szabadságharc alatt mérhetetlen károk
• A fegyvereket bevonták, vadászatról szó sem lehetett
• Az orvvadászat ismét fellángolt
• 1850 után Vadász egyletek, Agarász egyletek alakultak,

Vadászújság megjelenése
• 1883. Új vadászati törvény megjelenése (74 évig volt

érvényben, II.1.-VIII.15. ált. tilalom!!!)
• A vadászati módok nem változtak
• Vadtenyésztés, a vadgazdálkodás tudományos és

szellemi hátterének megteremtése
• Földtulajdonhoz kötött vadászati jog: a vad „res nullis”
• Lőfegyverek tökéletesítése, egyéni és társas vadászati

módok kialakulása, fejlődése



A kiegyezés utáni kor vadászata 1920-ig
• Nagyvadra: cserkelés, les, barkácsolás
• A falkavadászatok visszaszorultak, erdei kopózás

gyalogosan még működött, de inkább csak vaddisznóra
• Társas nagyvad vadászat: őzhajtás, vegyes hajtás (bőgő

bika kivételével mindenre)
• Medvére: dög melletti les, hajtás, barlangászat
• Apróvadra: hajtó- és körvadászat, puskatöltögetőkkel
• A ma is alkalmazott vadászati módok
• Híres magyar vadászok, vadászírók
• Vadászati szervezetek kiépülése, irányítás, tervezés
• Trófeabírálati rendszer – súly alapján, később

pontrendszer
• 1945. után a vadászati jog az államot illeti – aranykor
• 1996. a vad az állam tulajdona, a vadászati jog a föld

tulajdonosát illeti



Vadászat szervezése, rendezése

A vad elejtése vadászias körülmények között és
szervezettség mellett, írott és íratlan szabályok alapján, a
kialakult szokások tiszteletben tartásával. Gazdasági
tevékenység is ! (vadászat: „hasznosítás, betakarítás”)

Célja:
• az állomány hasznosítása, szabályozása
• a lehető legkisebb zavarással (vadászatok száma, helye)
Továbbá:
• Kikapcsolódás, hivatás, hasznos és kellemes aktív

kikapcsolódás



Vadászat szervezése, rendezése

I. A társas vadászat szakaszai:
1. A vadászat előkészítése
2. Megnyitása
3. Lebonyolítása
4. Befejezése
5. Az elejtett vad szállítása, kezelése



Vadászat szervezése, rendezése
A vadászat előkészítése:
1. Állandó folyamat, az éves és a távlati tervek ennek jegyében 

készülnek, 
Ismerni kell:
• A területet, a vadállományt
• Út- és csatornahálózatot
• A területen folyó mg.-i és erdészeti munkákat

(kapcsolattartás)
• Uralkodó széljárást
• A területek vadeltartó képességét, illetve vadsűrűségét
• A vad (vélhető) menekülési irányát
Az állandó vadászati berendezések elkészítése, felállítása, az

előzőek ismeretében (lőállások, lesgödrök, nyiladékok stb.) -
ezek karbantartása!!!!



Vadászat szervezése, rendezése
2. Egy meghatározott vadászat előkészítése (szűkebb értelmezés) –

hatósági bejelentés!!!!!
• Ismerni kell a résztvevők számát, lőkészségét, a vadászandó vad

faját, a vadászat kívánt módját, a levadászandó területet
• Fontos, hogy a hajtók és a szállító személyzet számát

meghatározzuk
• Gyülekezőhely és idő meghatározása
• Hajtások egymás utáni rendjének meghatározása
• Hajtók, hajtócsoportok felállítása, átcsoportosítása
• A járművek mozgási útvonala
• Ráhajtás és vaddisznóhajtás: lőállások, lőirányok előkészítése stb.
• A jó kommunikáció megszervezése (kürt, rádiótelefon stb.)
• Az előző napokon átnézni a levadászandó területet – esetleges

módosítások (járhatatlan utak, betakarítás miatt)





Vadászat szervezése, rendezése
Vadászat megnyitása, lebonyolítása:
• A vadászat vezető kezdés előtt legalább 1/2 órával ellenőrzi a hajtókat és a

járműveket, eligazítást tart a személyzet részére
• A vadászok fogadása, sorszámok – helyek beosztása (kit, hova állítanak,

lőkészség, protokoll, fizető vendégek stb.)
• A napi program ismertetése, a lőhető vadfajokkal együtt
• A vadászati mód ismertetése (várható teríték)
• Balesetvédelmi, fegyverhasználati, etikai szabályok rövid ismertetése, majd

„jó vadászatot” kíván
• Leshelyek, lőállások elfoglalása (különböző szempontok alapján)
• A hajtások megindítása után a rend és a fegyelem fenntartása (zsákolás,

kapuzás, léniázás)
• A fegyelemsértők elmarasztalása, büntetése
• A hivatásos vadászok vezetik a szárnyakat, állítják fel és indítják a hajtókat
• A lőállások elfoglalásában segíthet a vadászat vezetője, hivatásos vadász,

vagy megbízott vadász
• Gondoskodni kell az elejtett vad összeszedéséről, utánkereséséről
• Az elejtett vad nyilvántartásba vétele, illetve számba vétele



Vadászat szervezése, rendezéseVadászat befejezése:
• Jelentés és teríték készítés 
• A vadászat vezetője jelentést tesz a terítékről és 

bejelenti a vadászat végét
• Megköszöni a részvételt
• Majd a vadászrész kiadása, vad tárolása, 

személyzet kifizetéséről gondoskodik  



Vadászat szervezése, rendezéseA lőtt vad kezelése:
• A vadászat közben és után
• A nyulat vizeltetés után a hátsó lábakat összefogva 

rúdra kell akasztani
• Fácánt a nyakánál összefogni
• Ne terheljük túl a hajtókat a cipekedéssel
• Esős időben a vadszállító járművet ponyvázni
• Befülledéstől óvjuk a vadat
• Szellős, hűvös helyen kell tárolni az elszállításig
• Másnap utánkeresés jó kutyákkal



Vadászat szervezése, rendezése

II. Egyéni vadászat lebonyolítása:
• Önálló vadászat esetén a beírókönyv használata kötelező!!!!
• A kísérő hivatásos vadász dönti el a vadászat módját, helyét

– lesek, cserkelőutak karbantartása!!
• Figyelembe kell venni: - az időjárást, - a vad tartózkodási

helyét, - a vendég korát, - a rendelkezésre álló időt
• Ismerni kell az állomány minőségét, összetételét (a

kilövendő egyed meghatározásához), a vad várható
mozgását (ki- és beváltás)

• Elejtés után tiszteletadás, töret, gratuláció
• Zsigerelés, a vad elszállítása
• Udvariassági szabályok betartása (beírókönyvnél is!!)
• Nagyvad vadászatánál keresőtávcső kötelező!!!



A vadászati módszer megválasztásának 
néhány szempontja

• vadfaj(ok),
• rendelkezésre áll-e megfelelő kísérő,
• időszak, napszak,
• berendezések helyzete, állapota,
• terület adottságai,
• a vadász személyes preferenciája,
• egy konkrét vadat akar elejteni, vagy csak 

egyet az elejthetők közül.



Egyéni vadászati módok csoportosítása

Cserkelés, cserkészés
Barkácsolás
Les

Nagyvad lesvadászata
Apróvad lesvadászata

Vízivad vadászata (húzáson, lesgödör)
Szalonka vadászata
Örvösgalamb, balkáni gerle vadászata

Különleges egyéni vadászati módok
Szarvas bőgés
Őzhívás
Vízivad vadászata csalsíppal, csalimadarakkal
Nyomkövetés



LesLES
• A vad jön a vadászhoz
• A vadászat és a vadmegfigyelés egyik eszköze
• Etetőknél, sózóknál: csak megfigyelés!
• A les idejének megválasztása (du., este, hajnal)
• A lesek típusai (földi, magasles stb.)
A lessel szemben támasztott követelmények:
1. Ne tűnjön ki a környezetből
2. Nyújtson megfelelő takarást
3. Kényelmes legyen, jó kilátás, ne nyikorogjon
4. Jól megközelíthető legyen, zajtalan le- és feljárás
5. Megfelelő méretű, szélirány!! 





Lesvadászat eredményességét befolyásoló tényezők:
• Nesztelen ülés, csend, mozdulatlanság
• Környezethez való alkalmazkodás
• Vad minél korábbi észlelése
• Fontos a jó keresőtávcső
• Vad közeledését jelző madarak ismerete
• Vadász hibátlan érzékszervei
• Szélirány, annak változása
• Kényelem, lőbiztonság, jó célzási lehetőség
• A lest időben kell elfoglalni 





Egyéni vadászati módok

Barkácsolás, cserkelés, szarvasbőgés, őzhívás



Cserkelés
• Legősibb vadászati mód – a vad megközelítése

észrevétlenül
• A vad érzékszervei – az ember ügyessége
• Fontos és legjobb eszköz a vadászterület, a

vadállomány (táplálkozás, szociális viselkedés,
szaporodási időszakban stb.…) megfigyelésére,
megismerésére

• Eszköz a vad elejtésére
• Nem más, mint rövid lesek sorozata
• Végezhető bármikor, ha a látási viszonyok lehetővé

teszik (éjszaka csak vaddisznó és róka!!), de nem
minden körülmények között (zörgő avar, fagyott havas
idő!!)



Sikeres cserkelés követelményei:

• Nesztelen járás: - csizma, bakancs, - ruházat, -
cserkelőút

• Környezethez illő ruházat (kopott fénylő
puskacső, szemüvegkeret, óra stb.)

• Mindenre kiterjedő figyelem, lassú haladás,
takarás kihasználása, zajra megállás, várakozás

• Jó távcső
• Jelző madarak jelenléte
• Széljárás
• Cserkelőutak karbantartása



Barkácsolás

• A vad járművel történő megközelítése
(lovaskocsi, szán, gépjármű): a járművet
jobban bevárja, mint a gyalogos embert

• Lövés leadásának szabályai!!
1. Gépjárműről leadott lövés
2. Lovaskocsiról leadott lövés
3. Etikai szabályok betartása



Sikeres barkácsolás követelményei:
Lovaskocsi, szán:
• A kocsi fordulékony legyen, biztonságos le- és fellépővel
• Fegyvertartó biztonságos legyen
• Ivó - és kézmosó víz, pokróc, ételtartó legyen
• Kényelmes ülések
• A vad szállítása megoldható legyen
Lóval szembeni követelmények:
• Nyugodt, lövésálló, jól húzó legyen
• A ló színe közömbös, amíg nem köti a vad össze a 

lövéssel
• A lószerszám ne legyen feltűnő, kirívó, hangos
Hajtóval szembeni követelmények:
• Tudjon bánni a lovakkal, a lövő (vadász) fejével 

gondolkodjon







Etikai követelmények:
• Csak álló járműről, leállított motor!!
• Mozgó járműről lövést leadni tilos!!
• Lövést leadni csak nyitott gépjárműről 

szabad, a sofőr mellől nem!!
• Mg.-i munkagépből nem etikus



Egyéni vadászati módok:
Szarvasbőgés:
• Ideje: szeptember-október (időjárás!)
• A szarvasnász elmaradhatatlan velejárója: a

bőgés (cserkelés, les)
• Bőgést utánzó eszközök: tritoncsiga, ökörszarv,

lámpacilinder, műanyag kürt, porszívó gégecső
stb.…

• Élethű utánzás (bőgőhangok ismerete)
elengedhetetlen!
(tehenet kereső bika, tehenének udvarló bika,
győztes bika, pihenő bika hangjával)



Szavasbőgés eredményességét befolyásolja:
• A rigyető- és bőgőhelyek ismerete
• Váltók, csapatok napi mozgásának ismerete
• A bőgő bika behívása, helyének

megállapítása, illetve megállítása lehet a cél
• Vadföldek, vetések
• Hangjából lehet következtetni a korára
• 4-5 éves bikák könnyebben behívhatók
• Az öreg csapatbikák kevesebbet bőgnek,

nem mennek el messzire a háremüktől
• A jól megválasztott hang ingerli a bikát, a

rossz elriasztja vagy figyelemre sem méltatja











Őzhívás
• Ideje: július második fele, augusztus eleje
• Üzekedés időszakában nem csak vadászat, hanem

megfigyelés!!!
• Hívóhangok (gida: hívó és panasz; suta:

vágyakozó, panasz, vészsirám)
• Jelei: suta hangja, boszorkánygyűrűk, magányos

gidák
• Ha a suták javára eltolódott az ivararány:

csendesebb, lassúbb az üzekedés
• Időjárás nagyban befolyásolja
• Csalsípok (műanyag, fa, fűszál, falevél)



A sikeres őzhíváshoz szükséges:
• A suták kedvelt tartózkodási helyeinek

ismerete
• Hívás helyének megválasztása – takarás!
• Mindent lássunk – de a bak ne lásson!
• Türelem – üzekedés előtt és után ne

használjuk!
• Jó, életszerű hangutánzás!





Az őzhívás eredményességét 
befolyásoló tényezők:

• Eltolódott ivararány (1:3-4-5) – hangok használata
• Rossz áttelelés – elhúzódó üzekedés
• Időjárás
• A terület fekvése (földrajzi) – időpontját

befolyásolja
• A növényzet – takarás
• Domborzati viszonyok – a hang terjedése más
• A napszak
• A területismeret













Egyéni vadászati módok
• Lesvadászat (szórón)
• Róka és más kártevők hívása síppal
• Kártevők dögre csalása
• Vonszalék készítése, használata
• Vaddisznóvadászat kutyával
• Nyomkövetés
• Ugrasztás
• Kotorékozás
• Vízivad vadászata:
1. Vadliba vadászata: húzáson, lesgödörből, csónakból
2. Vadkacsa vadászata: húzáson, csalikacsával
• Uhuzás (műuhuzás) – más fajokkal is lehetséges!













A rókakotorékokban talált zsákmányállatok
dátum Alom-

szám
Őz-
gida

Tőkés
réce

Mezei
nyúl

Fácá
n 

tyúk

Fácán 
kakas

Va-
kond

Hör-
csög

Bíbic Házi
tyúk

Házi 
kacsa

03.12. 6 4 2 1 1 1

04.05. 5 3 1 1 1

04.16. 3 1 1 4
04.26. 5 5 1 1 4
04.26. 2 1 3
04.27. 5 5 1 1
05.25. 2 4 3 1 5
06.01. 4 1 2 6 2 1 3 4
06.05. 4 3 5 2 1 3
06.05. 4 3 7 3 1 1 2 4 2



Társas vadászati módok

Jellemzői:
• Kollektív vadászati mód
• Egyén érdeke – vadászközösség érdeke
• Egységes irányítás, résztvevők kollektív szelleme
• Mindig csak egy személy irányít – vadászat vezetője
• Eredményességet a résztvevők fegyelmezettsége befolyásolja
• A vadászat vezetőjének utasítása mindenkire egyformán kötelező
• Hajtók, kutyák szerepe nagyon fontos



Kereső vadászat és Vonalhajtás

• Kevés résztvevőt igényel, régebben egy vadász 1-2 hajtóval és
kutyával is gyakorolhatta (konyha vadászat)

• Ma minimum 3 vadász kell
• Ismerni kell, hogy mikor, hol tartózkodik (pl.: fekszik) a vad és

milyen időben, hogyan tart ki
• Széllel szemben kell hajtani – vadászeb használata!
• Voltaképpen miniatűr vonalhajtás, egyenes vonalban haladnak a

vadászok – leállók !!
• Eredményességét befolyásolja a szélessége, ami min. 500-1000 m
• Nőstény nyulak kímélete (láb alól kelnek, jobban bevárnak)
• Távközök, haladás sebessége
• Nincs oldalazó puskás, leállók vannak a hajtás végén
• Elsősorban fácánra használjuk
• Csendben haladjon a vonal – fácán



U hajtás

• Átmenet a vonalhajtás és a körvadászat között
• Többnyire nyúlra, fácánra
• A hajtás U betűt formáz
• Eredeti formája a cseh pászta vagy stráf (Studinka: 269-

279) – eredményes, de nyúlkímélő (200 hajtó és 10-12
vadász)

• Szárnyvezetők tapasztalt, helyismerettel rendelkező
legyen

• Eredményessége a szárnyakon haladó hajtók és
vadászok fegyelmezettségén múlik

• Vadászat vezetőjének figyelnie kell a hajtás alakjára
• Végül körrel zárul



Cseh pászta, stráf, pásztás vadászat

• Feudális vadászati mód
• Terület mérete: legalább 5-6 km hosszú legyen
• Kevés puska – sok hajtó
• 200 hajtó, 10-12 puskás,+ kiszolgáló személyzet (vadhordók,

szekerek)
• Párpuskák, puskatöltögető, + lőtudás
• Régi Csehország területéről
• Szabály: a szárnyaknak kétszer hosszabbnak kell lennie, mint

a fenék
• A fenék szélessége: 1,5 km, 10 puskára elosztva, 150-150

méterre vannak egymástól, két puska között 5-5 hajtó
• Csak a fenékben 45 hajtóra volt szükség



Cseh pászta, stráf, pásztás vadászat
• A két szárnyban 50-50 hajtó van állítva 60 m

távközzel
• A puskasor mögé nyúlhordó, rudasember, nyúlszedő

stb. kell
• Összesen: 195 hajtó, ill. puskatöltögető és

töltényhordó emberek
• Naponta két pászta
• Nagy felhajtást, szervezést, irányítást igényelt
• A hajtás 1,5 óra alatt tud felállni
• Azon alapul, hogy a nyúl nem hajtható messzire
• Nem mind ment a fenék felé, ment ki bőven a

szárnyakon is (itt fegyveres nem állt!!)
• Kb. az állomány felét lőtték meg
• A stráf zárása, németesen „Druck”-kal zárult, a két

szárny összezárt, mint a kör



Cseh pászta, stráf, pásztás vadászat

• Tótmegyer, Mindszent-Algyő, Békés megye
• Ezres nagyságrendű terítékek
• Mezeinyúl, fácán, fogoly (dec.31-ig)
• Fácános vadászerdők
• A hajtások sarkaiban a legjobb lövők, közlekedés

egyszerűbb
• A stráf közepén a vezető, vagy a házigazda irányított
• A hajtók a puskások felé nyitottak - „kapuztak”
• Zsákolni tilos volt, kötelező lőtudás
• Sarok melletti puskás
• A többi hely változatos lősportot ígértek, +

szárnyasvad több esett



Ráhajtás

• Vadászat előtt pihentessük és etessük be a területet
• Nyúl és nagyterítékű fácánvadászati mód
• A meghajtásra kerülő terület végén lőállásokra állított

vadászokra a hajtók ráhajtják a vadat
• Ha nyúlra rendezik – természetes takarásban legyenek a

vadászok
• Ivararány helyreállítása, nőstény nyulak kímélete
• Hajtók között ha van vadász, csak a visszatörő vadat

lőheti
• Ismerni kell a vad vélhető menekülési útvonalát,

széljárást
• Kontra-hajtás is lehetséges



Körvadászat

• Alakja miatt viszonylag sok vadászt és kétszer annyi
hajtót igényel

• Egy pontból indulva két irányból közre fogják a
területet

• A kiinduló két szárny zárása után a kör középpontja
felé indul a hajtás adott jelre

• Mérete ne legyen se túl nagy, se túl kicsi
• Szárnyvezető szerepe nagy, jó terepismerettel kell

rendelkeznie
• Távközök tartása fontos, „kapuzás” , „zsákolás”,

„léniázás” tilos!!
• Körbe lőni tilos!



Vaddisznóhajtás

• Maximum 25 vadász részvételével + a hajtók, kutyák
• Trófeás vad nem lőhető!!
• A tervezett hajtásról térképet kell készíteni (1:20.000)
• Tilos lőirányokat jól látható módon kell kijelölni
• Balesetvédelmi szabályok ismertetése és azok

betartása
• Sebzett vad utánkeresése tilos, nem szabad elhagyni

a lőállást
• Fontos a szélirány, váltók ismerete
• Kettős hajtás vagy kontra hajtás – vaddisznós

kertekben
• Ellenhajtás: rossz széllel mozgatják a vadat az

elállók felé, csendben mennek a hajtók



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.



A vadászat rendezése
1. Általában napi 3-4 hajtással számolhatunk, a délelőtti

2 és a délutáni 1 biztosabban megrendezhető, a túl sok
hajtás csúszást eredményezhet.

2. A vadászat reggelén eligazítás megtartása.
3. A hajtók már a vadászat helyszínén várják a

vendégeket, hogy a hajtás azonnal indulhasson.
4. A hajtókat feltűnő színű mellénnyel kell ellátni.
5. Legfontosabb a főváltók leállása, de ismerni kell a

kényszerváltókat is.

A hajtók munkája
1. Egymással beszélgetve, nem kiabálva, de kicsit

zajosabban haladnak.
2. A vad mozgása megfontolt, nem rohan, a rendszeresen

használt váltókat használja, ezért van mód elbírálni a
vadat.



Általános előírások a nagyvad 
társas vadászatára vonatkozóan

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,
• a tilos lőirányokat (egyértelműen),
• a hajtás irányát,
• a szükséges biztonsági rendszabályokat,
• a vadászatvezető és felvezetők elérhetőségét (mobil).

Sík területen, egyvonalban kijelölt lőállások esetén, illetve,
ha a lőállásokon elhelyezkedő vadászok összelövésének
lehetősége fennáll, abban az esetben csak és kizárólag
magasított lőállások használhatók. Ha ezek nem állnak
rendelkezésre, a vadászat nem rendezhető meg.
Az előre kijelölt lőállásoktól 5-15 méter távolságban
szalaggal (piros vagy narancssárga) vagy festékkel a tiltott
lőirányokat kötelező kijelölni, melynek meg kell egyeznie a
hajtástérképen feltüntetettel.
Kötelező a színes kalapszalag viselése!









Időpontja:

November december (január!?) hónap, amikor a búgás miatt
a kanok a kondákkal vannak.

A vadászat előkészítése:
– A terület kijelölése (ismert vadsűrűk, időjárás, megközelítés).

– Célszerű tartalék területet is kijelölni (kirándulók, fakitermelés
stb.).

– Ha sok hajtást szerveznek legalább 2-3 hét pihentetés szükséges.

– Fontos az etetők, sózók működtetése.

– Vendégvadászoknál 10-12 fő, hazai vadászoknál 20-25 fő a
kezelhető.

– Nem célszerű napi 4 hajtásnál többet rendezni (bevált gyakorlat a
délelőtt 2, délután 1 hajtás).

– A hajtások sorrendjét a vad mozgása határozza meg.

– A lőállások körültekintő kijelölése az eredményt erősen
befolyásolja (időben észlelje a vadat, az előző évek tapasztalata
sokat segíthet).

– Megfelelő számú hajtó szervezése, szállítójárművek szervezése.



Nagyon fontos a megfelelő személyzet:

• Hivatásos vadászok (terület, vadászat előkészítése,
lőtt vad, sebzések feljegyzése, a vadászok kísérése).

• Kísérők (általában külföldiek mellett állnak a
lőálláson, figyelmeztetik a vadászt, értékelik a sebzést,
hibázást, megjelölik a vadat, tájékoztatják a
rendezőt).

• Szárnyvezetők (vezetik a hajtásokat, irányítják a
hajtókat – általában hivatásos vadász)

• A vad szállításáért, zsigerelésért felelős személy (a
vad összeszedése, szállítása, zsigerelése, teríték
készítése) – befülledés.

• Terítékfelelős (irányítja a zsigerelést, a
terítékkészítést, az agyarak jelölését, kifőzését).

• Utánkereső személyzet (a sebzett vad felkutatása,
terítékre hozása)



A lőállások elosztása:

A legkényesebb feladatok egyike. Figyelembe kell venni a vadászok
adottságait (kor, lőkészség, fizikai állapot).

– sorszámhúzás (a lőállást is meg kell számozni),
– lőkészség szerint – eredményesség (legkedvezőbb),
– rangsor szerint (protokoll vadászatokon)
– ezek kombinációja

Célszerű szem előtt tartani, hogy: bármelyik megoldást is választjuk, a
vad erről nem tud, diplomáciai képesség kell hozzá, hogy a protokolláris
kötelezettségeket úgy oldjuk meg, hogy az sem a fontos vendég, sem a
többi résztvevő számára nem feltűnő.

Eligazítás:
A vadászat reggelén történik, itt történik:
• a napi program ismertetése,
• a balesetvédelmi oktatás, amit alá is írnak a résztvevők,
• ekkor történik a standok elosztása.
• senki nem vehet részt a vadászaton, aki nem hallgatta meg az

eligazítást.



A hajtók és munkájuk:
Nagyvad társas vadászatán csak 16. életévét betöltött személyek
vehetnek részt.
A hajtóknak nem a száma, hanem a gyakorlottsága a fontos.
Sokat számít, ha közülük sokan ismerik a területet.

Feladatuk:
• nem mehetnek az úton, nyiladékon (libázás),
• tartsák a vonalat, a távolságot, és kapcsolatot,
• jelezzék a látott vad mozgását,
• a sűrűket ne kerüljék ki,
• sebzett vadat ne közelítsenek meg,
• a lőtt vadat húzzák a megfelelő helyre,
• segítsenek a rakodásban, zsigerelésben.

A kutyák:
Fontos, hogy csak a disznó érdekelje a kutyákat. Feladatuk a disznó
megkeresése, terelése, állítása.
Tacskók, terrierek, keverékek. Többnyire nem fajtatiszta kutyákat
használnak, mert nagy a sérülés veszélye.



Terelés – Riglizés

• Vaddisznóra, szarvas- és dámtehénre,
ünőre, borjúra, muflonjuhra és bárányra

• 3-5 vadász részvételével, vadrejtő sűrűk
mögé állnak le, rájuk kell mozgatni

• Rossz széllel mennek a „hajtók”, a vad
lassan meneküljön a megszokott váltóján

• Lehetőség és idő van a bírálatra



A lőhető vad

• vaddisznó (korra és ivarra való tekintet
nélkül),

• dám tarvad (tehén, ünő, borjú)

• muflon tarvad (juh, jerke, bárány),

• gím tarvad (tehén, ünő, borjú),

• őzsuta és gida,

• vadászható szőrmés ragadozók.

Sosem szabad a csapat elején lévő 
vezértehenet meglőni!



Rókahajtás

• Területismeret, várható menekülési irány –
nyílt terület felé nem menekül

• Arra menekül amerre a legközelebbi takarás
van – vadászok leállítása

• Szélirány! félszéllel kell kijelőlni az állásokat
• Állásokat csendben kell elfoglalni
• Hajtók lassan, ne túl hangosan mozogjanak
• Nádasok meghúzása kötéllel (rémzsinór)



A rókaállomány gyérítése apróvadas területen nagyon fontos feladat
(egész évben), nagyvadas területen kisebb jelentősége miatt csak akkor
vadásszák, amikor a prém már jó.
A róka lesvadászatának kulcskérdése a leshely kiválasztása:
• erdőterületek határa, ahol jó az átváltás,
• pillangós táblák,
• lehetőleg magaslesre üljünk,
• kotorékok közelében

A róka lesvadászata:
Őszi, téli időszakban érdemes alkalmazni. Nem zavart területrészen, ahol
sok a róka, kevés a vaddisznó.
Legalább két irányból megközelíthető legyen (szélirány), áttekinthető
legyen, a leshely jó sörétlövésnyi távolságra legyen. Folyamatosan
figyelni kell és pótolni a „táplálékot”.
Sokáig érdemes a lesen elidőzni (telihold, hó segít), egy este több rókát is
lőhetünk.
A dögtér felfedezésének megkönnyítésére készíthetünk vonszalékot is.
Érdemes a sörétes fegyveren kívül kiskaliberű golyós fegyvert is
magunkkal vinni.



A vonszalék: növeli a lesvadászat eredményességét.
Alkalmas a perzselt macska, vagy bármilyen olyan testrész,
amely lehetővé teszi a földön való húzást. A les körül nagy
kört kell leírni, érintve a fontosabb váltókat.
A téli időszakban (főként koslatáskor) egész nap mozog a
róka, ezért egész nap érdemes cserkelni, melyeket lesekkel
érdemes megszakítani. Az álcaruha és a csalsíp
alkalmazása növeli az esélyeket.
A rókakotorékok ismerete:
igen fontos, mely lehetővé teszi az ugrasztást a
kotorékból. A lakott kotorék összes kijáratát fel kell mérni,
majd azokat elállni.
Ezt követően jól dolgozó kutyá(ka)t beengedni, amely ki
fogja ugrasztani a rókát. Fontos, hogy szerszámok legyenek
velünk.



A rókahívás egész évben alkalmazható (kivétel a koslatás).
Általában a téli időszakban kedveltebb. Eredmény a
zsákmányállatok hangjának utánzásával érhető el (nyúlsírás,
egércincogás, néha gidahangra is befut).
Hívás nyúlsírással
A nyúl általában este, éjszaka mozog, ezért az esti cserkelésen,
lesen a hívás eredményesebb.
Hívás egércincogással
Akkor érdemes cincogni, ha a róka már látható (nem hallatszik
messzire).

A rókahajtás főként télidőben alkalmazott vadászati mód. Kevés
vadász, kevés hajtó, viszonylag kis terület. Vizek melletti
nádasok kifejezetten alkalmasak.
Csendben, fegyelmezetten kell mozogni, mert a róka könnyen
kicsúszik a hajtásból. Igen fontos a szélirány (a hajtók legyenek a
szél felől).



Az üregi nyúl vadászata



A lesvadászatnak a hajnali és esti órákban van szerepe,
amikor a kotorékból előjönnek táplálkozni. Csak lakott
várak környékén érdemes lesbe ülni, lehetőleg
takarásban. Egy várnak több kijárata is van, ezeket
célszerű szemmel tartani.
A cserkelésre szintén a fenti órák eredményesek. Olyan
helyen célszerű cserkelni, ahol út szeli ketté az üregik
lakta területet. Mivel általában csak kapáslövésre van
lehetőség, nagyon oda kell figyelni, nehogy süldő mezei
nyulat lőjünk.
Az ugrasztás vadászgörénnyel hasonlít a róka
ugratásához. Itt is fontos a lakott kotorékok ismerete,
ideje az őszi-téli időszak. A vadászok leállják a
kotorékok kijáratait. Lehetőleg két görény kell, mert
hamar elfáradnak (lefekszik aludni a kotorékban).



Szárnyas kártevők vadászata 
leskunyhóból



Azon vadászati módok egyike, amely felett
„eljárt az idő”.
Egyrészt azért, mert a a korábban vadászható
ragadozó madarak védettek lettek, másrészt a
csalimadár szerepét betöltő uhu ugyancsak
védett, s élő csaliállat nem alkalmazható.
Azonban a szarka, szürkevarjú érdeklődést mutat
a műuhu iránt is.
A módszer azon az alapon nyugszik, hogy a
nappali ragadozók, elég agresszíven támadják
éjszakai társaikat.



Hol érdemes vadászni?
Olyan apróvadas területrészeken, ahol kisebb
kiemelkedések vannak.
A leskunyhó földbe ásott, 2x2 m-es alapterületű,
melyen 60x15 cm-es lőrést hagyunk. Hátul
lépcső vezet be, berendezésként csak egy polc és
egy pad kell.
A leskunyhó előtt kb. 25-30 m-re legyen beásva
egy száraz fa, amelyen a madarak ülhetnek.
A lőréstől 20-25 m-re kell egy T-fát beásni,
amelyre a mozgatható szárnyú műuhut kell
helyezni.



A lőtt vad birtokbavétele
Apróvad és nagyvad 

találatjelzései



A lőtt vad birtokbavétele
• A lőtt vad jelentős gazdasági értékkel

rendelkezik, ezért időben, hasznosítható
állapotban kell birtokba venni

• Legegyszerűbb, ha a vad a lövésre helyben
marad – erre kell törekedni!!

• Még jó lövésnél (kamralövés – szív és
tüdőlövés) is elmegy kisebb-nagyobb
távolságra a vad

• De számolni kell a gyengébben sikerült
lövéssel, sebzéssel, sőt a hibázással is

• A sebző lövés eredménye a vad elvesztése, a
vadban rejlő érték megsemmisülése



A lőtt vad birtokbavétele
• A sebzett vad viselkedése az életösztöntől

sarkalt, menekül a legközelebbi takarás vagy
kedvelt menekülési útvonala felé

• Ha a sebzés mértéke oly mértékű, akkor
előbb-utóbb többnyire belepusztul sérülésébe

• Ezért fontos hogy még időben találjuk meg a
vadat, mert értékes húsa, bőre, trófeája
elvész

• Lövés pillanatában és utána gondosan meg
kell figyelni a vad viselkedését és a
menekülés irányát, illetve a rálövés helyét

• Apróvad vadászata után is indokolt az
utánkeresés



Találatok valószínűsége

• Hajtástöret fogalma, hogyan lehet 
használni

• Különböző találatok vérjelei
• Menekülési távolság fogalma, mitől függ?
• Horpasz lövésnél mi sérül ( a vese)?
• Mely sebzés nem okoz elhullást?















Terítékkészítés

• A vad ne a bal oldalán legyen a terítéken
• Kivéve, ha VD (nem sáros időben)
• Vízivad
• Helyi szokások
• Megadni a tiszteletet!!!



A lőtt vad kezelése:

a., Nagyvad:    http://www.youtube.com/watch?v=HmW87RoU7-8

a./1. Zsigerelés: - helytelen, hiányos kezelés jelentős értékcsökkenést okozhat.

•Hímivarúaknál a herék és ivarszervek eltávolítása.
•A hasüreg felnyitása a köldöktől a mellcsontig (lapátos porc), majd a végbélnyílásig.
•A medencecsont átvágása (symphysis).
•A végbélnyílás körbevágása.
•Az elülső rész felvágása az állkapocs közepétől a szügyig.
•A nyelv, gégecső, nyelőcső kifejtése.
•A nyelőcső elzárása (gyomortartalom ürülésének megakadályozása).
•A rekeszizom átvágása, a nyelőcső, gégecső, nyelv mellüregbe húzása.
•A zsigeri szervek eltávolítása a testüregből.
•Vaddisznónál átvágjuk a mellcsontot (gyorsabb kihülés)
•Sem vér, sem bélsár nem szennyezheti a húst.
•A testüregből a vért száraz tiszta vászonnal itassuk fel.
•A szőrzet letisztítása zsigerelés után.
•A testüregek kipeckelése (kihülés, befülledés).
•A lövés helyét tisztítás után sóval bedörzsölni.
•Elszállításig hűvös, csapadékmentes helyen, kártevőket, legyeket távoltartva tároljuk.









a./2. Lékelés: Ha a körülmények miatt csak órák múlva tudunk zsigerelni.

•A bomlásból keletkező gázok elvezetése a cél.

•A hasfal felvágása arasznyi hosszan, majd a bendő falának megnyitása.

•A herék eltávolítása.

a./3.  Gondozás szállításig:

•Ha lehet függesszük fel a zsigerelt testet a hátsó lábaknál fogva.

•A kihülést biztosítsuk!

•A gerinctörés megelőzése miatt szállítás előtt kössük össze mind a négy lábat.



b., Apróvad:

•A várható terítéknek megfelelő számú kisegítő személyzet beállítása.

•A tollazat, gerezna tisztaságának megőrzése.

•A vergődő vad helyes tarkózása, tollazása.

•A nyúl helyes vizeltetése.

•Helyes felrudazás.

•Az erősen vérző vad elkülönítése a többitől.

•A túlterhelt hajtó a sárban vonszolja a vadat (rossz szervezés).

•Hosszabb szállítás előtt 12-24 óráig hűteni kell, kivéreztetve, letisztítva.





c., Gereznák kezelése:

•Elejtés után a legrövidebb időn belül meg kell nyúzni.

•Tömlős (dudás) fejtési mód:     - helyes vágások
- lehúzás, hústalanítás
- szőr letisztítása
- szárítódeszkára húzás (bőrrel kifelé), rögzítés

•Szárítódeszkák: - nyestdeszka  80 cm x 9-10 cm (3-4 cm). 
- görénydeszka  60-65 cm x 8-9 cm (2 cm).
- vidradeszka  130 cm x 18 cm (1 m-től a hegy 2 cm-re csökken). 
- pézsmadeszka  42-46 cm x 12-14 cm (vége az utolsó cm-eken   

elhegyesedik).
- nyúldeszka  70-75 cm x 12-14 cm (2 cm).

•Táblás nyúzás: mezei nyúlnál. Teljes kifeszítés szőrrel lefelé.

•A nyúlgereznát légszáraz állapotig kifeszítve szárítjuk.

•Nagyvadnál sózással és szárítással kezeljük a gereznát. A sóval ne takarékoskodjunk!

•Szárítás után a molyosodásra, avasodásra ügyelni kell (mielőbbi értékesítés).











Nagyvad  és apróvad utánkeresése:
a., Tüzben rogyott,
• A rálövés helyének a közelében összeesett vad azonnal birtokba vehető.
• Minden esetben lövésre kész fegyverrel kell megközelíteni (kegyelemlövés, támadás).

b., Ha elvitte a lövést:

•Létfontosságú szerv találata, vagy egyéb szerv találata esetén.

•A kaliber jelentősége, csak megfelelő lőszert és kalibert használjunk! (sebzés – roncsolás).

•Sebzés esetén időt kell hagyni a "megbetegedésre" (min 0.5 óra).

•A sebzett vad nem látta a vadászt "csak" a lövéstől ijedt meg, nem tudja, hogy üldözik.

•A rálövés helyének a megvizsgálása, megjelölése.

•Szőr és vérnyomok értékelése: mely testtájról való a szőr és a vér sebzés helye.

•Az seb súlyosságától függ az utánkeresés várható hossza.



Lehetőségek:  - vérzés teljes hiánya (seb eltömődött az első sebágyban).
- hús-, vagy lábszárlövés (hosszú utánkeresés).
- vérjelek kisebbednek (jelölni az utolsót!).
- kétoldali vérzés
- szélesedő vérnyom (támolygás, látászavarok, gyengülés).
- se vér, se szőr  az elugrás nyommélységét megvizsgálni.

• A sebzés jeleinek teljes hiánya esetén is követni kell a csapát, amíg a nyomok 
"normálissá" nem válnak. 

• A vad megnyugodás után szabályos nyomon halad.

• Nagyvad utánkeresésre vérebet kell használni.

• Apróvadnál azonnal meg kell kezdeni az utánkeresést.

• Lábon lőtt nyulat kutyával kerestessünk, készülve a lövésre, ha elugrik.

• Nagyterítékű fácánvadászat után 1-2 vizslával le kell kerestetni a területet.



























• A sebző vadász legfontosabb feladata a rálövés
helyének pontos meghatározása, és az elugró vad
viselkedésének megfigyelése (ha lehetséges).

• „Könnyű” sebzés esetén csak tapasztalt kutyát
használjunk!

• A rálövés helyétől kezdve a vérebvezetőjé a vezető
szerep.

• A vezetékmunkához vérebvezeték kell !
• A lőjeleket csapázás közben meg kell jelölni.
• A hajsza megkezdésekor a vezetéket a nyaklóval

együtt le kell venni!
• Utánkereső puska rövidcsövű (45 cm) ismétlőfegyver

legyen!







Élővad befogás:

Célja: – élő értékesítés

– áttelepítés más vadászterületre (vérfrissítés)

– állategészségügyi kezelés (nagyvad), vizsgálat

– megjelölés

Története: – A régi időkben széleskörűen használatos vadászati mód volt, mind nagyvadra 
(szarvas, vaddisznó, őz, medve, stb.) mind apróvadra.

– A hálóba terelt vadat lándzsával leszúrták, később az összeterelt vad menekülési 
útját hálóval elzárták és lőfegyverrel terítékre hozták

– Használtak a háló mellett csapdákat, vermeket, hurkot



1. Apróvad élő befogása:

1/a. Nyúlbefogás: 
– Befogómester, zsákosok, hajtók
– Ismerni kell a nyúl mozgási irányát, szokásait, tartózkodási helyét
– A hajtás ne legyen 1,5-2 km-nél hosszabb
– A háló 30-50 m-es, három rétegű tagokból állítható össze
– Kétoldalon egy-egy 30x30 cm lyukbőségű 1 m magas háló kifeszítve, közte egy 5x5

cm-es lyukbőségű, 150 cm széles „fogóháló” van
– „Reginaháló”: 29x29 cm, 116 cm magasra kifeszítve
– „Fogóháló” 7x7 cm, 175 cm magas, kétoldalon lazán
– A háló hossza 900-1200 m
– Három tagonként egy köteg hálót merőlegesen húznak ki, fele egyik, másik fele a 

túlsó irányba essen
– A végeken két-két tagból szárnyakat képezünk kissé befelé megtörve
– A hajtók vonalban haladva zajt csapva űzik a nyulat a háló irányába
– A hajtással ellentétes oldalon tagonként egy fogóember 10-15 m-re elbújva hasalva

várja a nyulakat
– A hálóba akadt nyulakat egyenként ládába teszik
– A szárnyakat áthelyezve a másik oldalnál is lehet hajtani
– Jól szervezve napi 3 hajtás is lehetséges
– A ládákba szénát tenni tilos!
– A nyúl szemét le kell kezelni!
– Ideje XII.-I. hó, –2 és –5 oC között, szélmentes, napos idő, 5-10 cm magas hóban



1/b. Fácánbefogás:

– Alacsony, vagy gyalogháló elsősorban erdőben, ahol a fácán lábon menekül
– Háromrétegű háló, kétoldalon 50 cm magas 20-20 cm lyukbőségű kifeszített háló, 

középen 5x5 cm-es lyukbőségű 80 cm magas háló
– Magasháló, repülő madár megfogására
– 6 m magas 6x6 cm lyukbőségű háló, alul kötényszerűen visszahajló öble van,       

melybe a fácán beleesik és lába beleakad
– Hossza 300-350 m
– Úgy kell felállítani, hogy a madarak előtte szálljanak fel, vagy leszállóban legyenek

1/c. Fogolybefogás:
– Alacsony vagy magashálóval lehetséges
– Az elv ugyanaz, mint a fácánnál
– Ma már alig használatos (kevés a fogoly)

1/d. – Robbantásos hálós befogás
– Rakétahálós befogás 



2. Nagyvad élő befogása:

– Régen általános volt a háló haszálata (gím, dám, vaddisznó)
– Ragadozók befogása csapdákkal, vermekkel történt

2/a. Befogóháló:

– Őzbefogásra használják
– 12-16 cm lyukbőségű perlonháló
– 30-50 m-es tagokból áll
– lazán kell felállítani
– alkalmazása tél elején

2/b. Befogókarámok: 

– Udvar, folyosó, ládázó
– Gím, dám, vaddisznó befogására
– Etetéssel zárható helyre kell szoktatni a vadat
– A zárás történhet távirányítással (csigarendszer), vagy lehet önbefogó
– Varsa módszer: ujjszerűen vízszintesen záródó, rugalmas acélszálak, befelé  

enged, kifelé nem









Tartozéka a ládázó: szűkülő folyosórendszer, szakaszosan zsilipszerűen rekeszelhető a 
vége fedett. A szakaszok oldalán ajtók vannak, itt a felesleges vad kiereszthető.

Befogókarámmal szembeni követlemények:
– Élénk vadmozgás helyén
– Sík terepen
– Megfelelő méret (udvar 12-15 m átmérőjű)
– Különösen veszélyes a csapos dámbika befogása, mert mindent támad a 

környezetében, nálánál háromszor nagyobb bikákat is képes megsebezni, 
megölni

– Szállítás előtt az agancsszárakat el kell távolítani. Lefűrészelés a koszorú 
felett legalább 2 cm-rel. Általában a szemág felett, utána a szemágat külön kell 
lefűrészelni

2/c. Befogóeszközök:
– Bénító, kábító, altató injekciók (immobilizáció)
– Célbajuttatásuk: „Palmer puska”, pisztoly, számszeríj, fúvócső (állatkertben)
– Komarov-lövedék: kipreparált kispuskalövedék, belövése a vastag combizomba
– Csávázott takarmány (tömeges vadfogás)

Szállítás:
– A szállítási stresszállapot nem tartható fenn sokáig
– Kábítással lehet kombinálni
– Hosszabb távú szállításnál takarmányról, vízről gondoskodni kell
– A vad nyugalmáról is gondoskodni kell, főleg ha nincs lehetőség kábításra



Vadászati berendezések, eszközök, felszerelések:
A vadászterület berendezései

1., Vadászház:

•Megközelíthetőség
•Megfelelő, esztétikus környezet
•Tájba illő legyen
•Komfortosság, de nem luxus
•Étkezési lehetőség
•Tisztálkodási lehetőség
•Szabadidő kulturált eltöltését szolgáló lehetőségek

Tartozékok:
•Csizmamosó
•Terítékhely
•Szeméttároló
•Hűtőkamra, vagy jégverem
•Rénfa (nagyvadas), vadtároló szín állványokkal (apróvad)
•Istálló és takarmánytároló (fogat)
•Garázs, kocsimosó (gépjármű)
•Géptároló szín
•Vadtakarmány tároló (góré)
•Esztétikus parkosítás



2., Cserkészutak:

•1-2 m széles "erdei járda"
•Megfelelő nyomvonal kitűzése
•Érintse a vad tartózkodási helyeit, létesítményeket, berendezéseket,     

vadföldeket, erdei tisztásokat, réteket, legyenek oldalágai.
•Karbantartása rendszeres legyen
•Jól feltárt erdőterületen 100 ha-onként 1-2 km cserkészút van

3., Vadetetők:

•Etetősűrűség: ha-onkéti száma, vagy vad db-száma etetőnként
• 40-50 db szarvas / etető,  20-25 db őz / etető
•Apróvadnál nagyon eltérő számok vannak
•Elhelyezése megfelelő helyen



a., Nagyvadetetők:

•Szénaetető: favázas, tetős tárolós építmény 
•Szemes takarmány etető: önetetők
•Lédús takarmány etető: különös gondosságot igényel (fagyás, romlás)

kg / m3 fogyasztás szarvas dám őz muflon

széna 85-95 kg / db / nap 3-4 1.5-2 0.6-0.8 0.6-0.8

kukorica 670-780 kg / db / nap 1-1.5 0.5-0.7 0.2-0.4 0.2-0.4
szilázs 650-750 kg / db / nap 3-4 1.5-2 0.5-0.6 1.0

• Etetőhely megválasztása: ne koncentrálja a vadat a
károsítható kultúra közelében,

• zavart, a vad számára veszélyes helyeken lehetőleg ne!
• "Vadmentő dombon" való elhelyezés 50-80 m x 15-20 m











b., Apróvadetetők:

• Soha nincs belőlük elegendő
• Fácánetető: bokros, gazos folthoz csatlakozzon az alacsonyabb része.
• Nyúletető: szemest a fácánetetőkből, szénát faoldalra erősíthető 
hordozható rácsból.
• Fogoly: zegzugos etetőfolyosóban (fácánetetőre nem megy).

4., Szórók:

• A vad elejtésének biztonságosabbá tétele, nem etetés.
• Elhelyezése, megközelítése
• A les ne legyen 50 m-nél messzebb (tökéletes rálátás, célzás)
• Sürűsége szabad területen egymástól legalább 2-3 km távolságra.
• Automata szóróberendezések
• Egyedi megoldások
• Túró vadföld: távol tartja a vadat a mg-i kultúrától







5., Kutak, források, víznyerő helyek, itatók:
•A vízhiány gyakran a migráció oka
•Természetes lehetőségek kihasználása
•A víz tisztaságának megőrzése és ellenőrzése
•A természetes forrás felszinen tartása minél hosszabban
•Önitatók

6., Dagonyák:
•Vizes - sáros mélyedés
•Vaddisznó, szarvas
•Genetikailag rögzült viselkedés (védekezés a paraziták ellen)
•Ha lehet természetes vizekből eredeztessük
•Dörgölődzőfa
•Betonból ne készítsük





7., Sózók:

• Nagyvad és nyúl
• Minden etető, itató, dagonya, szóró  közelében  legyen 
• Szarvasnak 4 kg / év
• Változatos megoldások (keret, oszlop, vályú, tönk stb.).
• Környékét időnként fel kell tölteni földdel.

8., Leshelyek:

a., Földi lesek: libagödör, szárkúp, vadászpajzs, lőálláspalánk, leskosár, emelt lőállás,
uhuzó leskunyhó, lessátor – könnyen bárhol felállítható. 

b.,  Magaslesek: hordozható, állandó, kerekeken guruló, vontatott, önjáró, lábon álló,          
fára szerelt, nyitott, zárt. Anyaga: fa, fém, műanyag.

c.,  Vízi leshelyek: hídlás (stég) takarásban legyen, legyen korlátja, stabil legyen.  
Mesterséges szigeteken kialakított lőállások (takarásban). 
Röptetett vadkacsavadászat esetén a szabad vízfelületen kialakított lőállások 
oldalát be kell borítani (nádpalló).







9., Nagyvadbefogók:

•Őzbefogó háló: 30 - 50 m-es tagok, 12 - 16 cm lyukbőség. Ideje tél elején.
•Befogókarámok: etetéssel zárható helyre szoktatjuk a vadat. 
Lehet önbefogás is.

•Tartozékok: ládázó, etető, beugrók, zsilipek, bebújók.

10., Apróvadbefogók:

•Fogoly. alacsonyháló, 30 - 50 m-es tagokból, hasonló a nyúlhálóhoz.
•Fácán: magasháló, 300 - 350 m hosszú, 6 m-es rudakra erősített, 6 x 6 cm  
lyukbőség perlonháló. Alul visszahajló öble van.

•Nyúl: nyúlháló, karók között kifeszített nagylyukú (29x29 cm) reginaháló, 116 cm       
magas, mellette mindkét oldalon lazán lógó fogóháló (7x7cm), szélessége 175 cm.
•Rakétaháló. madárcsapatok befogása.
•Robbantásos háló: tartórudak, etetés.   







A vadgazdálkodás és a vadászat eszközei:

•Erő és munkagépek    

•Hóeke

•Vadászkocsik, terepjárók, szánok, csónakok.

•Vadszállító járművek

•Vadkárelhárítás eszközei, ultrahangos készülékek – mezei nyúl

•Csapdák – fontos az apróvad-gazdálkodásban!!!!!!

•Hajtók segédeszközei (kereplők)

•Rádió adó-vevő



Csapdák:

1.Ládacsapdák, Larsen – csapda (ragadozók,
varjúfélék)

2.Héjakosár

3.Műkotorék

4.Csapóvas, vidravas, hurok, verem stb. – TILOS!!

































A vadász egyéni felszerelési tárgyai:

•Ruházat – „lesen meleg les-zsák”
•Távcső – minősége fontos!
•Kés – éles legyen!
•Hátizsák
•Vadásszék
•Lámpa, elem stb.
•Célzóbot
•Töltényöv, táska
•Csalsípok – azok megfelelő használata
•Zsinór
•Póráz, szájkosár
•Kotorékozás eszközei (lapát, ásó, kapa, ivóvíz, kesztyű)
•Zsebmelegítő
•Navigációs eszközök
•Fényképezők – éjszakai és nappali felvételek





Köszönöm a figyelmet !



VADÁSZETIKA
Dr. Barta Tamás



A vadászat megítélése Európa egyes 
országaiban

• Nemét vadászati rendszerben (A, D, NL, L, B, CH)
nagyvad és trófeacentrikus, egyéni teljesítmény fontos,
világjárók.

• Mediterrán/latin vadászati rendszerben (F, Görög, I,
Portugál, Spanyol) az apróvad mennyisége érdekli, trófea
kevésbe fontos, még élnek a tradíciónális vadászati
módok (lovas falkavadászat, hálós vadászat), nagyvad
szerepe is jelentős.

• Angolszász vadászati rendszerben inkább apróvadas
érdeklődésűek, fontos a csapat teljesítménye és a
sportszerű elejtés.

• Skandináv vadászati rendszerben a vadhús elsődleges,
nagyvadaknak van jelentősége – hagyományok.

• Kelet-Közép-Európa: német kultúra befolyása, nagyvad
trófeacentrikus szemlélete, de az apróvad jelentősége
nagy!



Az etika tárgya és fogalma
• Az etika szó a görög ethos és a latin mos

(moralis) szóból származik, jelentésük: etika,
erkölcs

• Idegen szavak szótárában található
jelentéstartamai:
1. erkölcs, az erkölcsi elvek rendszere;
2. valamely hivatás körében uralkodó erkölcsi
és magatartásbeli szabályok összessége;
3. erkölcstan, a filozófia egyik ága

• Az etika választ ad arra, hogy mi illik és mi nem
illik (mi a jó és mi a rossz).



Az erkölcs kialakulása és 
fejlődése• Az emberek egymáshoz való viszonyát

meghatározó szabályok (etikai, morális)
célja: a fennmaradás (végső soron ma is
ez!)

• Az erkölcs kialakulása folyamat,
melyben döntő szerep jut az örökké
változó külső körülményeknek

• A gyakorlat szokássá, a szokások
szokásrendszerré, majd
normarendszerré alakulnak



A vadászat erkölcse
Erkölcs és a jog:

A törvények többsége az emberek együttélésének
szabályaiból, a magatartási normarendszerekből, általában
egy közmegegyezésen alapuló erkölcsi értékrendszerből
alakult ki.

• Erkölcs: norma- és magatartásrendszer, de viszonyrendszer
is, amely az egyén – egyén, egyén és a közösség
egymáshoz való viszonyát szabályozza.
Általában íratlan és nevelés útján hagyományozódik
nemzedékről nemzedékre (erkölcsi szankció).

• Jog: írott szabályok összessége – meghatározott
magatartási szabály, melyet a mindenkori hatalom fogalmaz
meg és rögzít (ezt érvényesíti erőszakszervezetek útján).
A jog az erkölcsösség minimuma.
Tanítható és megtanulható (büntető és gazdasági szankció).





VADÁSZETIKA ALAPELVEI

• A természetért érzett felelősség elve
• Hozzáértés és a szaktudás elve
• Az állatok méltóságának elve
• Az esélyadás, az önmérséklet és az 

önfegyelmezés elve
• A hagyományápolás elve
• A biztonság elve  



Vadászat-ellenesség, természetvédők
Világjelenség: „városi élet”, elszakadás a természettől, 
média (csak a negatív hír hírértékű) és a filmek (Vuk, Bambi) hatása
Vidéki lakosság szemlélete más (vadkár)
Vadgazdálkodás fogalmának ismerete
Szükséges vagy nincs rá szükség???
Vadállomány ésszerű és bölcs hasznosítása: 

vadgazdálkodás-vadászat
Vadászat módszereinek, tradíciójának 
tudatos fejlődése elősegíti a bölcs hasznosítást



1. A természetért érzett felelősség 
elve

• Élőhely – életfeltétel, ennek
szeretete

• Ismerni- szeretni- csodálni a
természetet

• Természettudományos ismeretek
• Egyedeket ejt el, de a fajokat védi
• Természeti értékek védelme



2. Hozzáértés és a szaktudás 
elve

• A vad elejésére – hol, mikor, mit, és hogyan
(szerszámkezelés és anyagismeret)!

• Fajok szakértő ismerője, „ne árts” alaptétel!
• Egyértelmű felismerés, majd bírálat!!
• Vadászattal kapcsolatos törvények, szabályok, 

előírások ismerete és betartása.
• Képzett vadászkutyák alkalmazása.



3. Az állatok méltóságának 
elve

• Közös az otthonunk
• Az erdők és mezők lakói nem az ellenségeink
• Az élet tisztelete, méltóságának elismerése
• Gondos és szakszerű kiválasztás alapján – a helyszín

és a körülmények alapos ismeretében, arra alkalmas
törvényes eszközzel kerülhet sor!

• Sebzés, szenvedés elkerülése!! – utánkeresés :
• "S ha már megsebezte, keresse meg. Keresse addig,

míg meg nem találja, míg bele nem kopik a talpa, míg
bele nem törik a dereka. Mert sebzett vad elvesztése,
a döggélövés gyalázata minden vadászvétségen
túltesz."

• Töret és az utolsó falat – megfelelő módon!!!



3. Az állatok méltóságának 
elve

• Minden vadat megilleti (nem, kor, trófea
minőségtől függetlenül)!!

• Elejtés után szakszerű zsigerelés
• Utánkeresés
• Kábító anyag, méreg, állati csali, vérző

sebet okozó csapda használata tilos
• Vadállomány védelme, etetés, mentés
• Vadon élő állat fogságban tartása…



4. Az esélyadás, az önmérséklet és 
az önfegyelmezés elve

• Adjunk esélyt a vadnak
• Sorozatlövő és öntöltő fegyverek használata
• Töltényszám maximalizálása (3 db)
• Honnan vadászunk?
• Infratávcső, csalihangok, kémiai anyagok, 

feromonok
• Saját képességek – vad képességei
• Ülő nyúl, felgallyazott fácán, úszó 

vadkacsa…



4. Az esélyadás, az 
önmérséklet és az 

önfegyelmezés elve
• Társas vadászaton fegyelmezettség,

alkalmazkodás.
• A kedvező helyek elfoglalása…”Ki hogyan

vadászik…”
• Mennyiségi rekordok hajszolása
• Vadászirigység
• Kompetencia osztás



5. A hagyományápolás elve

• Gyakorlat – szokás – szertartás – erkölcs 
• Hagyományokat örököljük – folyamatosan 

változik
• Vadászavatás: befogadás, elismerés (emlék)
• Avatóbot, emléklap, fényképek
• Humoros, életre szóló tanácsok – durvaság
• Ruha, ami látható
• Vadászat nyelvének ismerete és helyes 

használata
• Terítékkészítés



5. A hagyományápolás elve
• Számbavétel – ünnepélyes hangulat, áldozati

emlék – vadászat sikere előtti tisztelet
• Minden vadnak kijár a tisztelet!
• Vadászkürt szerepe
• Trófea – vadászat összes emléke – nem

státusz szinbólum
• Irodalmi, művészeti alkotások hatása
• Idősek tisztelete, fiatalok segítése
• Vendéghívás, Hubertusz–mise,Vadásznapok



6. A biztonság elve
• Fegyver – mire jó?
• Döntés élet – halál felett, felelősség!!!
• Tökéletes hozzáértés, 

kiegyensúlyozottság, erkölcsiség
• Mások biztonsága – legkisebb kockázat 

sem
• Alkoholfogyasztás és más kábító-bódító 

szerek
• Kipihent, kiegyensúlyozott állapot
• Fegyver állapota, lövés iránya



Terítékkészítés
• A vadászat zárása, a vad számbavétele és

tiszteletadás a vadnak.
• Hagyományok ápolása, ill. a vad irányt

érzett tisztelet és megbecsülés kifejezése.
• A német kultúrából átvett szokások és

szabályok az irányadóak.
• Bizonyos szabályok szerint kell a vadakat

elhelyezni, illetve a teríték mellett állni.
• A teríték alakja



Terítékkészítés
APRÓVAD

• Mezei nyúl
• Fácán kakas, tyúk
• Tőkés réce gácsér, tojó
• Fogoly
• Szőrmés és szárnyas

kártevők

NAGYVAD
Vadfajok sorrendje:
1. Gímszarvas
2. Vaddisznó
3. Dámszarvas
4. Muflon
5. Őz
Fajokon belüli sorrend:
1. Trófeás vad (kanok)
2. Tehén, koca, juh, suta
3. Ünő, süldő, jerke
4. Borjú, malac, bárány, 

gida



Terítékkészítés





























1. A vadászias viselkedés szabályai, ha egyedül 
vadászunk

2. A vadászias viselkedés illemszabályai, ha nem 
egyedül vadászunk

3. Amit a vadászvendégnek és a vendéglátónak illik 
tennie

4. A társas vadászatok vadászias viselkedési 
szabályai

5. A kutyás vadászat vadászias viselkedési szabályai
6. A vadászias vadászavatás
7. A vadász búcsúztatása
8. Mi a vadászias és a vadásziatlan a vadászati 

közéletünkben



ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

A pontosság:
• a vadászatra nagyon pontosan vagy 

korábban érkezni. (mindenről el szabad 
késni, a vadászatról nem!)

• a vadászat megbeszélt időpontjára 
menetkészen állni

• főleg a társasvadászatokon a késéssel 
mások hangulatát elrontani.



ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
Meghívás vadászatra

Illik:
• minden vadászatra szóló meghívást udvariasan elfogadni
• a vadászatra szóló konkrét meghívást írásban is megerősíteni. (Plusz

gesztus, ha névre szóló nyomtatott meghívót, levelezőlapot küld a
meghívó, amely tartalmazza a megközelítés lehetőségeit, esetleg
térképet)

• a meghívást időben visszaigazolni vagy lemondani
• a meghívottad a program részleteiről is tájékoztatni
• a meghívótól a vadászati program részletei felől érdeklődni,

kérdezősködni.
• a meghívást viszonozni.
Nem illik:
• élni azzal a vadászati meghívással, amelyik nem konkrét vadászat,

konkrét időpontjára vonatkozik.
• tovább maradni, mint amennyire a meghívás szólt.
• hívatlanul, bejelentés (megbeszélés) nélkül plusz vendéget

(vendégeket) vagy kísérőt vinni a vadászatra.



ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
Köszönés és köszöntés:

Illik:
• kalapemeléssel és kézfogással valamint a napszaknak 

megfelelő köszöntéssel köszönni.
• kézfogás közben a másik szemébe nézni.
• a vendégvadászt/vadászokat a vadászat megnyitásán külön is 

köszönteni.
• mindig az újonnan érkezőnek előre köszönni.
• a vadászterületen, erdőn, mezőn minden szembejövőnek 

köszönni.
• a vadászat megnyitásán a köszöntést minden jelenlevőnek 

néma kalapemeléssel viszonozni.
• a vadászat végén lehetőleg mindenkitől elköszönni.
Nem illik:
• “jó vadászatot!” kívánni. Mivel a vadászok többsége babonás.
• egyetlen vadászatról, vadászati rendezvényről sem köszönés 

nélkül, “angolosan” távozni



ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
A tegeződés:
• megvárni, amíg az idősebb, korosabb vadász a tegeződést

kezdeményezi.
• az idősebb, korosabb vadász tegezését udvariasan viszonozni,

mivel a tegeződés a vadászok körében majdhogynem
természetes.

• Nem illik az idősebb, korosabb vadászt letegezni. Ez nagyfokú
udvariatlanság, amely sok embert zavar.

A bemutatkozás szabályai:
• a vadászaton minden résztvevőnek (!) bemutatkozni
• ha a találkozáskor többen vannak jelen, az újonnan érkezőt vagy a

vendéget — a jelenlevőknek egy-két mondattal bemutatni.
(Esetleg cím, rang, foglalkozás, vadászati múlt, stb.
megemlítésével.)

Nem illik:
• a bemutatkozásnál a címmel, ranggal, beosztással, stb. kérkedni,

hangsúlyozni, mivel a vadászaton elvileg mindenki mindenkivel
egyenlő.

• félrevezető adatokat magunkról vagy másokról közölni.



ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
Udvariasság:
• a vadászaton minden szituációban udvariasnak

lenni, megkülönböztetett figyelemmel a hölgyekre,
a vendégekre, az idősebb, korosabb vadászokra.

• az udvariasságot, a figyelmességet
udvariassággal, figyelmességgel viszonozni.

• bocsánatot kérni, ha hibáztunk.
Nem illik:
• a velünk szemben tapasztalható udvariassággal,

figyelmességgel visszaélni, udvariatlansággal
válaszolni.

• káromkodni és a vadat becsmérelni.



ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
Felszerelés:
• a vadászaton hibátlan felszereléssel megjelenni.
• a vadásznak éles, tokban lévő vadászkése vagy bicskája legyen.
• tudni, hogy az adott vadfajra és vadászati módra milyen vadászati felszerelés

indokolt.
• A vadászati törvényben és rendeletben nem szereplő, de a vadásziassághoz 

ajánlott és praktikus felszerelések: 
• Nagyvad vadászatán: hátizsák, térkép a területről /a biztonsági körzetek 

bejelölésével/, kis fenőkő vagy kés-élesítő, erős kötél vagy fémkampó a 
vonszoláshoz, víz a zsigerelés utáni kézmosáshoz (kesztyű), törlőrongy, gyufa 
vagy öngyújtó, tartalék elemek a zseblámpához, tartalék ruházat, esőkabát, 
kalap.

• A lesen jó szolgálatot tehet a pokróc vagy az ülőpárna, a barkácsoláshoz 
pedig még nyáron is érdemes melegebben öltözni.

• Apróvadvadászaton: aggató (aggaték), madzagdarabok a vad felkötözéséhez, 
tartalék ruházat, esőkabát, kalap.

Nem illik:
• hiányos vagy tudottan használhatatlan felszereléssel a vadászaton 

megjelenni vagy részt venni.
• az apróvad vadászatán 10 centiméternél hosszabb tőrt viselni.
• a vadásztőrt hivalkodóan viselni.
• semmilyen vadászaton a vadásztőrt katonai vagy kommandós túlélő késsel 

vagy hasonló vadásziatlan formájú-fazonú késsel helyettesíteni. 



ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
A fegyver használatának illemszabályai (biztonság elve):

• a kísérőnek is fegyvert vinnie a vadászatra, hogy szükség esetén használni tudja.
• az első lövés jogát felajánlani a fizető vagy nem fizető vendégnek: sebzett vadra, veszett 

rókára, vagy a kóbor kutyákra.
• a vendégnek elfogadnia sebzett vadra, veszett rókára vagy a kóbor kutyára felajánlott 

lehetőséget.
• a vadászfegyvert úgy vinni és úgy kezelni, hogy az bármikor — akaratunk ellenére is —

elsülhet. Ennek megfelelően minden helyzetben figyelni kell a puskacső irányát, hogy az soha 
ne irányuljon emberre.

• a sörétes puskát megtörni vagy félautomata fegyver töltényadagolójába keresztbe egy töltényt 
rakni.

• a golyós puska zárdugattyúját nyitva tartani.
• a les sarkába állított fegyvert mindig bebiztosítani.
• cserkelés közben, ha elöl megyünk, a puska csövét felfelé és előre tartva a vállunkon hordani, 

ha hátul megyünk a fegyver csövét felfelé és hátra irányítani.
• barkácsoláskor a lovaskocsin a golyós puska tölténytárjában lévő lőszereket a cső alatt tartani 

és csak a lövés előtt csőre tölteni.
• a fegyver csövét mindig kiüríteni, ha autóba ülünk vagy ha a fegyvert autóba pakoljuk. Autós 

vadászat közben — ugyanúgy, mint a barkácsolásnál — a lőszereknek cső alatt kell lenniük.
Nem illik:
• a fizető vendégnek felajánlott sebzett vad, róka, kóbor kutya vagy macska után semmilyen díjat 

felszámolni.
• vadásztársainkban kétségeket kelteni, hogy töltött, vagy töltetlen a fegyver, amit a kezünkben 

tartunk, szállítunk vagy pakolunk.
• a fegyverünkkel még akkor sem, ha töltetlen, össze-vissza kalimpálni, játszani, forogni, valaki 

vagy valakik felé tartani.
• a fegyver csövének végére tennünk e kezünket, arra támaszkodnunk.
• nem tanácsos a távcsöves fegyvereket szögre vagy valami másra felakasztani.



A vadászias viselkedés szabályai, ha egyedül 
vadászunk

A lövés:
• szabályosan meglőni a vadat (etika szabályok!!).
• függetlenül a találattól, azonnal újratölteni a fegyvert, hogy ha 

kell, ismételni tudjunk.
• összeszedni a kilőtt töltényhüvelyeket.
• megfigyelni a vad találat–jelzését, hogy könnyebben 

megtaláljuk.
• megjegyezni a lőirányt, a rálövés helyét, valamint a lőtt vad 

menekülésének irányát.
• a mértékletesség elvét egyedül is betartani (vaddisznó).
Nem illik:
• sózón, etetőhelyen egészséges vadra lövést tenni
• a tükrét, hátulját mutató vadra lövést tenni (TSZL).
• nem vadászias letagadni, illetőleg más vadfaj hibázását 

bemondani, ha lövést tettünk.
• szétszórni a töltény/ek hüvelyét/hüvelyeit.



A vadászias viselkedés szabályai, ha egyedül 
vadászunk

A lövés után:
• a lövés után néhány percig várakozni, időt adni a jól 

eltalált vadnak, hogy kimúljon.
• felkészülni a kegyelemlövésre, olyan lövedéket 

használni, amelyik kevésbé roncsolja a vad testét.
Nem illik:
• várakozni, ha látjuk, hogy a lövés rossz helyre ment, 

azonnal ismételni kell, hogy a vadat megváltsuk a 
szenvedéstől.

• nézni a vad szenvedését, minél előbb 
kegyelemlövéssel kell átsegítenünk a túlvilágra.

• a lőtt vaddal tiszteletlenül bánni.



A vadászias viselkedés szabályai, ha egyedül 
vadászunk

A töret és az utolsó falat (Illik):
• az elejtett nagyvad szájába utolsó falatot, 

sebtöretet helyezni akkor is, ha egyedül 
vagyunk. 

• Az utolsó falat bármely növény lehet, a 
gesztusnak van értéke.

• saját magunknak is töretet készíteni — tölgy 
vagy fenyőágból — és azt kalapunk bal 
oldalára feltűzni.

• kalapunk levételével egyedül is megadni a 
végső tisztességet az elejtett vadnak.

Nem illik:
• az elejtett ragadozónak utolsó falatot rakni a 

szájába.



A vadászias viselkedés szabályai, ha egyedül 
vadászunk

A szalonkázás illemtana:
• - a húzás előtt legalább fél órával korábban a leshelyre menni
• - tájékozódni a többi vadász elhelyezkedéséről.
• - a vadászok közötti, megbeszélt távolságot betartani.
• - megbeszélni a társakkal, ha szalonka-sípot akarunk használni.
• - a szerencsés elejtőnek gratulálni.
• - a húzás végén más vadásznak segíteni.
• - a vadászházban vagy otthon a szalonkának a végtisztességet megadni. 

(Fenyőgallyon, gyertyát gyújtva)
Nem illik:
• - elkésve, végigvonulni a lőálláson álló vadászok előtt.
• - megbeszélés nélkül más megszokott standját elfoglalni.
• - folyamatosan sípolni, a lőálláson hangoskodni.
• - mások megtévesztésére lövéseket tenni.
• - más vadfajra lövést tenni.
• - a többi vadászt a húzás ideje alatt zavarni.
• - a lőtt szalonkát a lábánál fogva vinni, zsebbe vagy táskába gyűrni.
• - köszönés nélkül elmenni a szalonkázás helyszínéről.



A vadászias viselkedés illemszabályai, ha nem 
egyedül vadászunk

Cserkelés közben:
Illik:
• a cserkelés tervezett távolságáról, nehézségéről 

előre tájékoztatni a vendéget.
• a vendégnek előre bejelenteni fizikai 

terhelhetőségének határait.
• a terep adottságainak és az időjárásnak megfelelő 

öltözetben cserkelni.
• a vendéget udvariasan figyelmeztetni, ha 

cserkelés közben túl melegen van öltözve, illetőleg 
fel kell hívni a figyelmét a meghűlés veszélyeire.

• a kísérő tempóját, mozgását maximum két-három 
lépéssel lemaradva, lehetőleg a nyomába lépve 
követni.



A vadászias viselkedés illemszabályai, ha 
nem egyedül vadászunk

ILLIK:
• a vendég tempójához a kísérőnek alkalmazkodnia.
• a kísérő mozgását figyelni, hogy a jelzéseit érzékelni, 

végrehajtani tudjuk és megállni, ha ő megállt.
• a hátul haladó vadásznak is jeleznie, ha valamit észlelt.
• egyenetlen terepen gyakrabban közös(!) pihenőt tartani.
• mielőtt kibukkannának a dombél mögött, megvárni, amíg a 

vadász kifújja, kipiheni annyira magát, hogy lőni tudjon.
• a vendéget folyamatosan tájékoztatni arról, hogy a terület 

melyik részén járnak, mi a neve az adott rétnek, hegynek, 
stb.

• a szép tájra, kilátásra, stb. felhívni a vendég figyelmét.



A vadászias viselkedés illemszabályai, ha 
nem egyedül vadászunk

Nem illik:
• kluttyogó csizmában, nyekergő bakancsban, 

susogó nadrágban, kabátban, zajt keltő 
felszerelésben cserkelni.

• a kísérőnek előrerohanni, a vendéget 
elhagyni.

• a vendégnek a kísérőt megelőznie, csak 
akkor, ha erre a kísérő biztatja.



A vadászias viselkedés illemszabályai, ha nem 
egyedül vadászunk

Lesen:
• a magaslesre a kísérő (hivatásos) vadásznak kell elsőként felmenni.
• a kísérő vadász felszerelésének felvitelében segíteni.
• a kísérőnek megvárni, amíg a vendég elhelyezkedik és csak azután 

helyet foglalni.
• suttogva és csak a legszükségesebbeket megbeszélni, esetleg 

kézjelekkel magyarázni.
• minden, a lesen előforduló tevékenységet megbeszélni a kísérővel vagy 

a vadásszal.
• a mások által otthagyott szemetet, üres üveget, egyebeket összeszedni 

és távozáskor elvinni.
• a beíró könyv szerinti előző vadászt esetleges hanyagságára, 

szemetelésére négyszemközt figyelmeztetni.
• feleslegesen mozgolódni, zajongani, telefonálgatni.
• szemetelni, a lesen és környékén bármiféle “nyomot” hagyni. 



A vadászias viselkedés illemszabályai, ha nem 
egyedül vadászunk

A lövés előtt és után, a vad birtokba vétele:
ILLIK:- a pontos lövést/lövéseket elősegítő eszközöket használni. (cserkeléshez a célzóbotot, magaslesen 

a puska alá rakható támasztékot).
• - a látott vadról információt kérni és adni
• - a lövésre a határozott, félreérthetetlen felszólítást/engedélyt megvárni.
• - a kísérőnek megfigyelni a rálövés helyét és a vad jelzéseit.
• - a mértékletesség elvét betartani.
• - csak arra a vadra lőni, amelyre a kísérő engedélyt adott.
• - a lövés után a fegyvert azonnal tűzkész állapotba hozni.
• - a kimúlt vadhoz a vendéget előre engedni.
• - a nagyvadat méltó helyzetbe helyezni, hogy a belövés kerüljön felülre.
• - a találat helyére helyezni a sebtöretet (leveles ágdarab).
• - a vad szájába helyezni az utolsó falatot (amit a vad fogyasztana).
• - az elejtőnek és a kísérőnek (és minden jelenlévőnek) kalapjukat kézben tartva legalább fél percig 

némán megadni a kimúlt vadnak a tiszteletet.
• - a kalaptöretet (lehetőleg fenyő vagy tölgyleveles ágat, de nem bokrot) a kísérőnek a kalapjára 

helyezve az elejtőnek átadni, jobb kézzel pedig kezet fogni és azt mondani: “Üdv a vadásznak!”
• - az elejtőnek erre azt válaszolni: “Tisztelet a vadnak!”.
NEM ILLIK:- felfokozott izgalmi állapotunkkal a társunk hangulatát, koncentrációját befolyásolni.
• - a fegyvert fölöslegesen babrálni, unalomból célozgatni.
• - tudatosan a vadat elriasztani vagy szándékosan hibázni



A vadászias viselkedés illemszabályai, ha nem 
egyedül vadászunk

Illik: 
Az utánkeresés:
• a sebzett vadat addig utánkeresni, amíg esélye van a 

megtalálásának.
• az utánkeresés során a megtalált nyomokat jól láthatóan megjelölni.
• a sebzés bejelentésével a hivatásos személyzet és/vagy 

utánkeresésére alkalmas vadászkutya segítségét igénybe venni.
• előre tisztázni, hogy ki adja meg a kegyelemlövést a vad megtalálása 

esetén, mivel a kegyelemlövés joga alapesetben a vadászkutya 
vezetőjét illeti.

• eredményes utánkeresés után a kutya nyakörvébe töretet tűzni.
Nem illik:
• a vendégvadásznak okoskodni, az utánkereséshez utasításokat adni.
• kutya nélkül a vadat tovább űzni, ha az első sebágyból a vad előttünk 

felkelt.
• éjszaka rossz látási viszonyok között az utánkeresést megkezdeni.



A vadászias viselkedés illemszabályai, ha nem 
egyedül vadászunk

A zsigerelés:
• az elejtőnek fölajánlani, lehetővé tenni, hogy a vadját 

zsigerelje.
• a zsigereléshez segítséget nyújtani.
• előre tisztázni, hogy az elejtő igényt tart-e a 

belsőségből járó vadászrészre.
• felajánlani a segítséget a vad felrakásában, 

elszállításában, egyebekben
• a kísérőnek gondoskodnia arról, hogy a zsigerelés 

után víz és kéztörlő legyen a kézmosáshoz.
Nem illik:
• a kísérőt a zsigereléskor otthagyni, a segítséget 

elmulasztani.
• beleszólni a zsigerelő munkájába, kritizálni, okoskodni.



A vadászias viselkedés illemszabályai, ha nem 
egyedül vadászunk

Barkácsolás lovaskocsival, szánnal:
• a kocsisnak és a kísérő vadásznak a bakon-, a 

vadászvendégnek és a kísérőknek a hátsó ülésen ülni.
• a vadászat megkezdése előtt tisztázni, hogy a vad 

megpillantása, elbírálása után kinek, mi a teendője, 
milyen engedélyre lőhet a vendég.

• a kocsisnak, illetve a kísérő vadásznak, a behajló 
esetleg visszacsapódó ágakra figyelni, azoktól 
megóvni a hátul ülőket.

• Nem illik:
• a lovak irányába vagy a fejük fölött lőni.
• a puskával hadonászni, célozgatni.
• a fogatvezető dolgába beleszólni, a jármódot kritizálni.
• a lovakat bíztatni, nógatni



A vadászias viselkedés illemszabályai, ha nem 
egyedül vadászunk

Barkácsolás terepjáróval:
• előre eldönteni, hogy a vendég hova ül, a 

vezető melletti ülésre vagy hátra.
• ha több vadászvendég is ül a kocsiban, 

előre tisztázni az elejtők, a kiszállók 
sorrendjét.

• Nem illik:
• a gépkocsi vezetésébe beleszólni.
• a területrész megválasztását kritizálni, a 

sebességet bírálni.
• a fegyver töretlenségéről a kísérőket 

bizonytalanságban tartani.



A vadászias viselkedés illemszabályai, ha nem 
egyedül vadászunk

A trófea:
• a trófeával a vadnak kijáró tisztelettel bánni.
• a trófeát minden szennyeződéstől megtisztítani.
• szállításkor törődni vele, sérülésektől megóvni.
• tudomásul venni, hogy nem annak nagysága, méretei fontosak, 

hanem az elejtés körülményeinek élményszerűsége, 
különlegessége.

• megbecsülni, tisztelni és később is megfelelően kezelni, ápolni.
• természetes valóságában megőrizni.
Nem illik:
• becsmérelni, kicsinyellni még az úgynevezett “selejt” egyed 

esetében sem.
• elajándékozni, eladni, vadászbálon tombola tárgyként 

kisorsolni, stb.
• élő vad agancsát, szarvát, agyarát trófeának nevezni, mert 

mindezek csak akkor nevezhetők trófeának, ha azokat 
szabályos vadászat során zsákmányolták. Ellenkező esetben 
vagy bűnjel, vagy elhullott állati maradvány.



Amit a vadászvendégnek és a 
vendéglátónak illik tennie

A vendéglátó viselkedésének szabályai:
• -a vendégnél előbb a megbeszélt helyre érkezni.
• -a vendég elé menni, köszönteni és az első találkozásnál bemutatkozni.
• -a szálláshelynél segíteni a vendég csomagjainak ki-, és bepakolásánál.
• -bemutatni a vendégnek a jelenlevőket. A bemutatás az általános szabályok szerint történik, azaz 

rang és beosztás szerinti sorrendben, illetőleg az azonos rangúak/beosztásúak esetén a kor 
alapján.

• -a vendéget mindig elsőnek szólítani és mindenkinek bemutatni.
• -megkérdezni, óhajt-e valamit fogyasztani.
• -a fogadást követően a helyszínről, a vadászat programjáról tájékoztatni.
• -a járművel a megbeszélt időben, pontosan érkezni.
• -legalább az első induláskor kívül-belül tiszta járművel előállni.
• -szánon, szekéren hűvös vagy hideg időben takarókról gondoskodni.
• -a területen normális tempóban közlekedni.
• -még a nagyvad vadászatának megkezdése előtt felajánlani a próbalövés lehetőségét.
• -a próbalövés lehetőségét biztosítani (!!!).
• -tájékoztatni a vadászat esélyeiről.
• -megkérdezni, hogy a vendég az adott vadfajra melyik vadászati módot kívánja választani.
• -lehetővé tenni, hogy a vendég válasszon a javasolt vadászati módok közül.
• -társas vadászaton a vendéget esélyes helyekre állítani.
• -mindent elkövetni annak érdekében, hogy a vadászat eredményes legyen.



Amit a vadászvendégnek és a 
vendéglátónak illik tennie

Nem illik:
• magára hagyni a számára idegen környezetben.
• a vendéget a legkényelmetlenebb vagy a legkellemetlenebb helyre 

ültetni.
• a terepen a rosszul megválasztott tempó miatt kirázatni a lelkét.
• az egészségét, biztonságát veszélyeztetni.
• a vendégre olyan vadászati módot ráerőltetni, amelyről előre tudjuk, 

hogy a vadászat nem lehet eredményes.
• téves információkat adni a vadról, a területről, a korábbi vadászati 

eredményekről, stb.
• a fizető vendég vadászatáról inkorrekt számlát kiállítani, mert a 

“lebukás” néha többe kerül, mint a számlához csalt nyereség.
• a vendég segítőkészségével visszaélni, rábízni a zsigerelést, a 

vadszállítást, teríték-készítést, stb. mert ezek nem tartoznak a 
vendég feladatai közé.



Amit a vadászvendégnek és a 
vendéglátónak illik tennie

ILLIK:
• előre tájékozódni, hogy pontosan hová kell érkezni, ezt mennyi idő alatt és 

hogyan lehet, vagy érdemes megközelíteni.
• a vadászházban a szokásokról, lehetőségekről tájékozódni.
• vendégként lehetőleg minden helybéli vadásznak bemutatkozni.
• a vadászház rendjét maximálisan rendben tartani.
• fizető vendégként a szerződésben foglaltak szerint vadászni.
• nem fizető vendégként a vendéglátó vadászati lehetőségeihez igazodni.
• megkérdezni, kell-e, szokás-e a vadászat előtt próbalövést tenni.
• előre közölni e lőtudásunkat, és ennek megfelelően elfogadni a vendéglátó 

javaslatait.
• mindenben alkalmazkodni a vendéglátóhoz és a helyi szokásokhoz.
• felajánlani a sikeres lövést követő vadászati munkákban való részvételünket —

Anélkül, hogy erre bárki is megkért volna bennünket.
• a vadászatot megköszönni.
• a sikeres vadászat örömét másokkal is megosztani, ünneplésünkre a 

közreműködőket meginvitálni.



Amit a vadászvendégnek és a 
vendéglátónak illik tennie

Nem illik:
• elkésni a megbeszélt indulásokról.
• a vadászházba sáros lábbelivel bemenni.
• a kutyánkat vadászházba bevinni, ha erre nem kértünk engedélyt.
• a vadászház csendjét, mások nyugalmát rádiózással, tévénézéssel, 

egyéb hangoskodással zavarni.
• a vendéglátóra ráerőszakolni elképzeléseinket.
• a vendéglátót vagy a kísérő vadászt viselkedésünkkel kellemetlen 

helyzetbe hozni.
• más vadra lőni, mint amelyre engedélyt kaptunk.
• megjegyzéseket tenni a vadászatra, kritizálni a vendéglátó 

szakértelmét, a helyi szokásokat, a társaság viselkedését.
• “előkelő idegenként” végignézni a vendéglátó munkálkodását az 

általunk elejtett vad körül.
• a sikeres vadászat után a közreműködőkre ráerőszakolni, hogy 

velünk együtt ünnepeljenek, alkoholt fogyasszanak.



A társas vadászatok vadászias 
viselkedési szabályai

Eligazítás a helyi szokások figyelembevételével:
Illik:
• jelentkezni a vadászat vezetőjénél és a 

balesetvédelmi oktatás elismerését aláírni.
• személyes vendégünket bemutatni a 

vadászat vezetőjének, illetőleg valamennyi 
vadásztársnak.

• a vadászat vezetője által elmondottakat 
morgolódás és nemtetszésünk jelzése nélkül 
tudomásul venni.

• a számunkra kijelölt helyet megköszönni és 
azt kritika nélkül elfogadni.



A társas vadászatok vadászias 
viselkedési szabályai

Nem illik:
• köszönés és kalapemelés nélkül a 

vadászokhoz vagy annak egy részéhez 
odamenni.

• a vendég bemutatását elmulasztani.
• kalapban fogadni a vadászatvezető 

köszöntését.
• az eligazítás alatt beszélgetni, mászkálni, 

felszerelést rakosgatni.
• az eligazításra, a helyek kijelölésére, az 

elhangzottakra rosszalló, hangos 
megjegyzéseket tenni.



A társas vadászatok vadászias 
viselkedési szabályai

A lőállások és helyek szétosztása:
• a vadászatvezetőnek a vadászat megkezdése előtt tudni, hogy az adott 

vadászaton a helyek elosztása milyen rendező elv szerint történik:
1. A rang szerinti elosztás elve:
• Fizető vagy protokoll vendégeket rang szerinti sorrendben az 

esélyesebb lőállásokra állítani.
• A csoportvezető, kísérő vagy protokollfőnök által megadott sorrendet 

figyelembe venni.
2. Az igazságos elosztás elve:
• Sorsolni, ahol mindenkinek egyforma az esélye.
• Először a vendégvadászokkal, majd kor szerint a helybeliekkel a 

számokat kihúzatni.
3. Az udvariasság szerinti elosztás elve:
• Az idősebb, nehezen mozgó vadásztársaknak a kényelmesebb, 

könnyebben megközelíthető helyeket adni.
4. Az eredményesség szerinti elosztás elve:
• Az esélyes lőállásokra a legjobb tudású vadászokat állítani.



A társas vadászatok vadászias 
viselkedési szabályai

A vaddisznó hajtás:
• a felvezető mögött csendben elfoglalni a kijelölt helyet.
• a szomszédot kézjelekkel figyelmeztetni a felé közeledő 

vadra.
• a szomszéd eredményes lövéséhez némán kalapemeléssel 

gratulálni.
• más által megsebzett vadat terítékre hozni.
Nem szabad!!:
• a kijelölt helyet elhagyni, néhány méterrel arrébb menni és 

ezzel a szomszédok lőirányait korlátozni.
• az elálló-sorban mozgolódni, zajongani, beszélgetni.
• más lőállása előtt vagy felé haladó vadra lőni.
• a szomszédhoz közelebb lévő vadra lövést tenni.
• más által halálosan sebzett vad tulajdonjogát vitatni.
• a tévedésből meglőtt vadat letagadni, sorsára hagyni.



A társas vadászatok vadászias 
viselkedési szabályai

Fácán és nyúl vadászat:
• a szokásos felszerelési tárgyakon kívül aggatót, a vad 

szállítására alkalmas eszközt vinni.
• bármelyik hajtási formátumban a sort és a távolságot tartani.
• a szomszéd által elhibázott vadra lövést tenni.
• mértékletesnek lenni a lövésnél, a hajtó nem teherhordó, 8-10 

vadat ne vitessünk vele egyszerre.
• közös lövés esetén az elejtett vadat a másik vadásznak 

felajánlani.
• más vadász szép lövéséhez gratulálni, hangos brávóval és/vagy 

látványos kalapemeléssel.
Nem illik:
• a hajtóvonal elé menni, lemaradni (zsákolni).
• a szomszéd előtt kelő, felé futó vagy repülő vadra lőni.
• más által lőtt vadat sajátunkként felvenni és bediktálni.
• közösen lőtt vadon veszekedni.
• pocsékká lőtt vadat eldobni, eldugni.



A társas vadászatok vadászias 
viselkedési szabályai

A teríték:
• az egyes vadfajok terítékére vonatkozó előírásokat ismerni, gyakorolni.
• minden társas vadászat végén az eredménytől függetlenül — terítéket készíteni.
• a teríték ünnepélyességét máglyákkal, levágott lombos ágakkal, stb. díszíteni.
• a vadászat vezetőjének — a terítékkel szemben állva — a vadászokat a teríték jobb 

oldalára, a teríték bal oldalára a hajtókat felállítani. A kürtösök helye a terítékkel 
szemben a hajtók oldalán, a vadászat vezetője mögött van. A vadászatvezető 
jelentését fogadó vadásznak a teríték előtt, a vadászok oldalán — néhány lépéssel 
előbb — kell állnia.

• a vadászoknak a vad végtisztességének megadása alatt fedetlen fővel állniuk.
• a vadászatvezetőnek — levett kalappal — jelentést tennie a terület vagy a vendégek 

legrangosabb vadászának.
• ezt követően felavatni az első vadját elejtő vadászt/vadászokat.
• a teríték átadása után — illetőleg az avatást követően — ismertetni a 

kompetenciaosztás rendjét.
• az ismertető után meginvitálni egy koccintásra a jelenlevőket.
Nem illik:
• a terítéket betonon, aszfalton, nem természetes környezetben elkészíteni.
• a terítéken fekvő vadat átlépni, belerúgni, méltatlan módon bánni vele.
• -a teríték átadása előtt elmenni a vadászatról.



A társas vadászatok vadászias 
viselkedési szabályai

A kompetencia szétosztása:
• a helyi gyakorlatot kialakítani, a legigazságosabb 

szokásokat tudomásul venni.
• először a vendégeknek adni kompetenciát.
• ha mód van rá, a hajtóknak is kompetenciát adni.
• a kapott vadászrészt kézfogással, kalapemeléssel 

megköszönni.
Nem illik:
• különbséget tenni a részvevő vadászok között a 

kompetencia osztása során.



A vadászias vadászavatás
Avatás első vadra:
• A nagyvad elejtésének színhelyén, a vad végtisztességének megadása után az avatási 

ceremóniát lefolytatni, ahol a kísérő feladata mindaz, ami a vadászháznál, terítéknél 
szokásos.

• A teríték megszemlélése után — ünnepélyesen — felavatni az első vadját sikeresen 
elejtő vadászt.

• Hogy az avató személye köztiszteletben álló, tekintélyes, jó példát mutató vadász 
legyen.

• Még az avatás megkezdése előtt levágni az avató pálcát, amely ne legyen se 
hosszabb, se rövidebb cca. egy méternél.

• Az avató pálca vastagabb végét úgy megfaragni, hogy oda az elejtett vadfaj és a 
vadászterület neve, valamint az avatás dátuma beírható legyen.

• Egy emléklapot is kiállítani a felavatott vadász számára.
• Az avatandó vadászt a lőtt vadja mellé térdeltetni — ebben az esetben az avatópálcát 

a jobb vállra kell helyezni, vagy az avatandó vadászt a vad fölé fektetni — ebben az 
esetben az avatópálcával a nadrág ülepére kell finoman (!) sújtani.

• Hogy az avatandó vadász minden esetben — a lőtt vadra helyezze a nyitott 
zárdugattyújú golyós vagy megtört sörétes fegyverét.

• Az avatónak megtanulni az avatás szövegét.
• A felavatott vadásznak gratulálni.
• Az avatópálcát vagy pálcákat megbecsült vadászati ereklyeként megőrizni, trófeaként 

kezelni.



A vadászias vadászavatás
Nem illik:
• Az avatás jó kedvű, baráti szertartását 

brutális, kultúrálatlan “ütlegeléssé” 
silányítani.

• Hogy az avatón kívül más vadászok is 
pálcázzanak.

• Megfeledkezni az avatópálca, az 
emléklap átadásáról.

• “elveszíteni” az ünnepélyesen átvett, 
egyszerű botból vadászati ereklyévé vált 
avatópálcát.



Intelem 

Kijelölt helyeden maradj csendben, nyugton 
s ne járj ide-oda, mint egy sétaúton. 

Ne fütyöréssz, egyél - csak a füled hegyezd 
s a szemed nyisd ki – mind ezt jól megjegyezd. 
Úgy állj, hogy a szomszéd tudja, hol a helyed 

s ne oktasd folyton tanulatlan ebed. 
Flintáddal a soron végig ne léniázz 

csak ha látod mi az, vadra csak akkor puskázz. 
Olyan vadra lőj csak, mely arra érett 

s nagy távolságnak tarts kétszáz métert. 
Nagyon közel se lőj, ne rontsd a pecsenyét 

s figyeld meg a vadnak korát és nemét. 
Ne tedd töltött fegyver szájára kezedet 

s a hajtás után vedd ki töltényedet. 
Ne tartsd puskádat szomszédod véknyára 
akkor sem ha üres, vagy ha el van zárva. 

Helyedről ne mozdulj még nincs hajtás vége 
és sohase bántson társad szerencséje. 
Ha pedig Diána kegyeiben részesített 
ne kérkedj vele, ez ritkán temérmed. 

Hosszú regének is egy szó a vége 
légy méltó mindig az Igaz Vadász névre. 
Úgy viselkedj, hogy az ebbeni voltodat 

más is elismerje, ne csupán csak magad! 































Az őz jelene
és jövője

Dr. Barta Tamás

adjunktus



Az őz elterjedése hazánkban
• Az őz Kárpát-medencei élőfordulását ásatások

során előkerült leletek bizonyítják.
• A ma élő nagyvadak közül évezredekkel korábban

bizonyára az őz volt a legelterjedtebb.
• Középkori írásos emlékek az erdő vadjaként

említik.
• Talán az erdő nagyobb védelmet biztosított

számára a nagyragadozóktól és az embertől is, ezért
élt ott nagyobb számban.

• Még a XVIII. századból származó feljegyzések
szerint is az erdőkben gyakoribb.



Az őz elterjedése hazánkban
• Pák Dienes 1829-ben a Kárpát-medencei őzet erdei

vadként írja le, hozzáteszi:

„A síkvidéki mezőgazdasági hasznosítási 
térségekben elenyésző számban él”. 

• Az őz jelentősebb elterjedése egybeesett az 1800-
as évek második harmadában végbement
mezőgazdasági fejlődéssel, melynek során a
földnek többirányú hasznosítása is előtérbe került,
így a vadgazdálkodás is, mint új termelése ág.



Az őz elterjedése hazánkban
• Hazánk őzállományának nagyságára vonatkozóan az

első adatokat SZÉCSI (1892) jegyezte fel.
Eszerint 1884-ben Magyarország területén 10.263
őzet zsákmányoltak.

• A zsákmányadatokból következtetni lehet arra, hogy az
őz az alföldi megyék között Bihar és Szatmár megye
területén élhetett nagyobb számban.

• Ugyanekkor Jász-Nagykun-Szolnok megyében nem
jelentettek őzelejtést.

• SZÉCSI (1892) adatai szerint hazánk jelenlegi
területére számolva, mintegy 3500-4000 őzet lőttek
1884-ben.



Az őz elterjedése hazánkban
• A XIX. század utolsó évtizedeiben megindult

állománynövekedést ugyancsak a terítékadatok igazolják.
• 1909. évben 29.167 db őzet ejtettek el, megközelítően

háromszor többet, mint 15 évvel korábban, és ebből arra
következtethetünk, hogy az állomány ugyancsak hasonló
mértékben gyarapodott.

• Az 1920-as években LOVASSY (1927) közlése szerint
átlagosan 27.000 őzet lőttek a már csonka Magyarország
területén.

• A XX. század első évtizedeiben az őzállomány növekedése
lelassult. A jelentős állománynövekedésnek gátat szabott a
vadászterületek elaprózottsága, valamint az őz sörétes
fegyverrel történő vadászata.



Az őz elterjedése hazánkban
• 1936-ban 60.000-re becsülték hazánk őzállományát.
• A második világháború átvonuló frontja és az azt követő

rendezetlen viszonyok idején – mint minden nagyvadfajunkat – az
őzállományt is nagy veszteségek érték. 1946-ban 9014 őzet
számláltak.

• A II. Világháborút követő évek nem kedveztek az őz
szaporodásának, 1952-ig alig emelkedett a számuk.

• A látványos gyarapodás csak az ötvenes évek végén, a hatvanas
évek elején indult el, amikor a mezőgazdasági területeken
megalakultak a nagyüzemek, a termelőszövetkezetek, illetve az
állami gazdaságok.

• Erre az időszakra esett az Alföld fásítási program jelentős
szakasza. A fásítás eredményeként nagy térségek váltak
változatos, ideális élőhellyé az őz számára.

• Az őz ott is megjelent, ahol korábban csaknem ismeretlen volt.



Az őz elterjedése hazánkban
• 1979 tavaszán 194.899 őzet becsültek hazánkban.

• Az intenzív állománynövekedés a nagyarányú
hasznosítás eredményeképpen leállt (30-40%).

• Fogadjuk el, hogy az utóbbi évek becslési
eredményei megközelítik a tényleges
állománynagyságot, ami 2011-ben elérte a 350.000
egyedet.



Az őz elterjedése hazánkban
1. ábra: Magyarország becsült őzállománya és az elejtett őzek mennyisége.



A leghíresebb bakok
• Martonvásár, 1965. 228.68 IP (!), 

Világrekord: 1967-1983.

• Jászkisér, 1975. 231,53 IP.,
magyar rekord

• Abádszalók, 1993. 230.75 IP.







Őzbak Világranglista
Hely Elejtés éve Elejtés helye Ország Trófea tömeg (g) C.I.C. pont

1. 1983 WIDTSKÖFLEI SVÉD 875 246,90

2. 1975 JÁSZKISÉR HUN 770 231,53

3. 1993 ABÁDSZALÓK HUN 769 230,75

4. 1965 MARTONVÁSÁR HUN 766,5 228,68

5. 2000 VILNIUS LV ? 214,85

6. 2004 DULOV DVOR SK 765 214,10

7. 1976 PRAHOVA RO ? 211,67

8. 1971 SUSSEX GB 750 210,25

9. 2000 ÁRPÁDHALOM HUN 682 208,13

10. 2002 FÖLDEÁK HUN 735 207,80

20. 1974 BOLDOG HUN 660 198,10

21. 1978 CSÉPA HUN 781 197,65

26. 1969 SZAJOL HUN 693 193,80

34. 1973 TÖRÖKSZT.MIKLÓS HUN 674 190,65

36. 1966 SZŐREG HUN 644 190,05

43. 1974 SIKLÓS HUN 595 188,12

45. 1976 TISZASZIGET HUN 719 187,62

46. 1978 JÁSZKISÉR HUN 703 187,17

47. 1972 KISLÉTA HUN 665 187,00

50. 1984 SZILVÁSVÁRAD HUN 656 185,95





Az őzállomány helyzete

• Az ország egész területén elterjedt.
• Vannak kiemelkedő őzes megyék:

Jász-Nagykun-Szolnok, Békés, Csongrád,
Hajdú-Bihar, Bács-Kiskun,
Szabolcs-Szatmár-Berek, Tolna.

• Állománya még tovább növelhető!



Gazdálkodási hiányosságok:

• Rendszeres megfigyelés hiánya.
• Mennyiség és minőség téves,

hiányos ismerete.
• Helytelen bírálat.
• Suták selejtezésének jelentősége.
• Gazdasági körülmények nem

kedvezőek – kényszerű elejtések.



























Leggyakrabban előforduló hibák az 
állományszabályozáskor:

• Korai elejtés (annak szankcionálásának hiánya).
• Tavaszi elejtések hatása.
• Elégtelen őzbak selejtezés a fiatal korosztályból.
• Örökös közepes bakok meghagyása.
• Mechanikai sérülés figyelmen kívül hagyása.
• Nem korrigált koreloszlás – középkorú bakok

túlhasznosítása.
• Rossz ivararány, suták túlsúlya.
• Suták selejtezésének elhanyagolása.





1. éves                    2. éves              3-4. éves         4-6. éves             7-9. éves

Az őz agancsfejlesztése kiváló élőhelyen:





1. éves                    2. éves                3-4. éves             4-6. éves                7-9. éves

Az őz agancsfejlesztése közepes élőhelyen:





1. éves                 2. éves                    3-4. éves             4-6. éves              7-9. éves

Az őz agancsfejlesztése gyenge élőhelyen:





Előforduló formai hibák:
1. Valamelyik ág hiánya























Előforduló formai hibák:
2. Agancstő sérülés



















Előforduló formai hibák:
3. egyéb formai hibák:

• Öröklődő formai hibák.
• Túl nagyarányú asszimetria.
• Barkában száradt agancs, ill. barkában sérült

agancs.
• Rövid ágak és rövid szár.
• Hosszú szemág – villás forma.
• Torz formák – ami nem a fajra jellemző.
• Osztott szár, túlterpesztett, szárösszenövés.
• Dugóhúzó, túl szűk, lant alakú.
• Lépegető, tulipán forma, stb.







































































































Heresérülés:











Mechanikai sérülések, törések:











Gida agancs és a gombnyársas:











Öreg, visszarakott bakok:





























Korai elejtések:



Érett bakok:















Koponya sérülés















Egyéb érdekességek























Összefoglalás
• Jól értékesíthető vadfaj, a kereslet nem csökken a

vadászata iránt (főleg osztrák, német, olasz és spanyol
vendégek, de a hazai kereslet is növekszik!!!!)!

• Apróvadas alföldi területeken a gazdálkodás alapját az
őzbak vadászata jelenti.

• Formagazdag trófea – eltérő igények!
• Mindenki számára hozzáférhető, megfizethető.
• Válogató vadászata magas felkészültséget igényel (eszköz

és hozzáértés)!
• Rendkívül jól alkalmazkodik a megváltozott élőhelyi

viszonyokhoz.
• A jelen és a jövő nagyvadja!



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!



Vadkereskedelem 

Magyarországon a II. vh. előtt  

vadgazda mérnök hallgatók 
részére

Készítette: Dr. Barta Tamás

© Csányi 2012

Hódmezővásárhely, 2018



A vadkereskedelem, 

vadászati turizmus 

szerepe és jelentősége• A vadon élő emlős-, és 
madárfajok hazánk természeti 
kincsei

• Állami tulajdon (res communis)

• Védett fajok: természetvédelem, 
vadászhatók: vadgazdálkodás

• Forrás igény: 
» Szakemberek

» Anyagi: természet védelem 
támogatott, vadgazdálkodás 
önfenntartó 

elmúlt években 
enyhe                 változások



A vadkereskedelem, 

vadászati turizmus 

szerepe és jelentősége
• A vadgazdálkodás kimaradt a 

fejlesztésekből

• Nem rendelkezik elfogadott programmal

• Még a kisebb ágazatok is részesültek 

támogatásban!

• Okok: vadászellenesség, gyenge 



A vadkereskedelem, 

vadászati turizmus 

szerepe és jelentősége
• Remény: Nemzeti Vadgazdálkodási 

Koncepció (NVK)

• „A megújuló természeti erőforrások 

tartamos hasznosításának egyik formája az 

Európai Unió és az Európa Parlament által 

is elfogadott „fenntartható vadászat”. A 

szakszerű vadgazdálkodási tevékenység 

hozzájárul a természeti értékek 

megőrzéséhez és növeli a mezőgazdasági 



A vadkereskedelem, 

vadászati turizmus 

szerepe és jelentősége• Eddigi lépések:

• Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar       
Vadászati Múzeum –kiemelt állami beruházás (3-4 
milliárd)

• Az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnökének 
levele a

Földművelésügyi miniszterhez és az ágazat     
szervezeteinek megállapodása

• A CIC 60. Közgyűlésének Cseh-Magyar-Szlovák 
közös rendezése (2013) 



A vadkereskedelem, 

vadászati turizmus szerepe 

és jelentőségeTörténeti előzmények

• Más források hiányában saját forrás 

megteremtése: vadkereskedelem, vadászati 

turizmus

• Vadkereskedelem: profit termelő

• Anyagiak megtermelése és visszaforgatása 

az ágazatba!



A vadkereskedelem, 

vadászati turizmus szerepe 

és jelentőségeMi történt?

• Az ágazat „eltorzult”:
o Túlzott anyagiasság

o Vadásziatlanság

o Tiltott eszközök

o Vadászati prostitúció

o Konzervvadászat

o Védett fajok elejtése

o Szabályszegések

o Irreális igények kiszolgálása

o Vadtenyésztés torzulásai



A vadkereskedelem, 

vadászati turizmus célja

• Régiók vadgazdálkodási lehetőségeinek kihasználása
• Tájegységek adottságaihoz alkalmazkodó gazd.

• Apróvadas-nagyterületek

• Tartamos vadgazdálkodás
• Forrás megteremtése, szakképzett munkaerő

• Élőhelyfejlesztés

• Az ágazat minden szintjén szakképzett emberek alk.
• Csak akkor lehetséges, ha van pénz



A vadkereskedelem, 

vadászati turizmus célja
• Vad élve értékesítése, 

tenyésztése, telepítése     

regenerálódás

• Vadászat: rekreációs 

tevékenység (kellemeset 

a hasznossal)

• Vadhús fogyasztás 

bevezetése a 



A vadkereskedelem, 

vadászati turizmus célja

• Hazánk természeti/vadászati értékeinek 

feltárása a közönség felé
• nemzeti parkok látogatása

• vadászterület látogatás

• vadbemutatók létesítése

• Földtulajdonosok együtt működése
• Ökoszisztémák védelme, javítása

• Vad kiírtása: beláthatatlan eredmény

• Egyetértés szorgalmazása



A vadkereskedelem, 

vadászati turizmus célja

• Hátrányos helyzetű régiók felzárkóztatása

• Vidékfejlesztés

• Munkahely megőrzés-teremtés

• Turista szezon kitolása

• Melléktermékek értékesítése



A vadkereskedelem formái

• Vadászturizmus
• Külföldiek

• Magyarok külföldön

• Lőtt vad és vadhús kereskedelem

• Élővad kereskedelem

• Melléktermék feldolgozása



A vadkereskedelem 

története hazánkban

• A II. világháború előtti idők

• 1945-1989 közötti időszak

• A rendszerváltoztatástól napjainkig

• Vadkereskedelmünk jövője



A vadkereskedelem 

története a II. vh. előtt

• Már a XIX. század második felében

• Ekkor kezd a vad, mint áru komolyan 

szerepet játszani

• Kereskedelem formái: 
• Lőttvad

• „Eleven vad”

• Vadászatok értékesítése

• Bérleti díjak



A vadkereskedelem 

története a II. vh. előtt

• 1869/70 az elejtett haszonvad (66.175 db) 

értékét 87.600 Ft-ra

tették (bejelentett mennyiség, kb. a valóság 

20%-a!)

• 1885-ben 618.000 db lőttvad, 665.022 Ft 

értékben

• Ebből az export (eleven vad + bőrök) értéke 

525.459 Ft

• 1902-ben több, mint 3 millió korona 



A vadkereskedelem 

története a II. vh. előtt
• A korszellem elítélte az anyagias 

vadgazdálkodást

• Lenézték azt aki megvette, vagy eladásra 

tenyésztette a vadat

• „A vadász sportszenvedélyének áldoz. A 

vadászat közel hozza a természethez, 

amelynek szépségeit élvezi, de hogy ebből 

anyagi hasznot húzzon, az nem méltó 

hozzá.”

• „…vadászatilag és gazdaságilag egyaránt 



A vadkereskedelem 

története a II. vh. előtt
• Rájöttek, hogy a vadgazdálkodás egyre 

költségesebb      a terheket az ágazatból 

kezdték enyhíteni

• „…a vadászat már nemcsak időtöltés, 

szórakozás, hanem haszonnal járó 

foglakozás, nemzetgazdasági ág”

• Külföldi vadászok már az I. vh. előtt 

szívesen vadásztak nálunk



A vadkereskedelem 

története a II. vh. előtt

• Lődíjak alakulása (1904, 
1917):

• Siketfajd: 40 
korona

• Szarvasbika: 
1000-2500 
korona

• Zerge: 300-
1000 korona

• Dámbika: 
100-200 
korona 

• Magas árak: a nagyvad 
vadászat a gazdagok és 
földbirtokos sportja



A vadkereskedelem 

története a II. vh. előtt
• Két világháború között az apróvad 

aranykora

• A mezőgazdaság kiváló élőhelyi 

körülményeket teremtett

• Intenzív dúvad apasztás

• Kevés nagyvad 



A vadkereskedelem 

története a II. vh. előtt
• Bér vadásztatás terjedése: sok uradalom 

ebből biztosította anyagi hátterét

• A vadászok bárcát válthattak az 

erdőgazdaságokban

• A községeknek a minimális vadászterületet 

(200 kh) el nem érő földeket bérbe kellet 

adniuk



A vadkereskedelem története a II. vh. 

előtt (© Csányi 2012)



A vadkereskedelem 

története a II. vh. előtt

• Rájönnek, hogy a vad monopólium

• 1906: Megalakul az első vadkereskedelmi 

vállalat (Magyar Vadkiviteli Vállalat)

• Osztrák, francia, cseh cégek is az országban

• Tevékenység: lőttvad felvásárlás (hirdetések), 

ügynökök, lőszer forgalmazás, élővad befogás 

saját munkaerővel, előleg, vadtenyésztés



A vadkereskedelem 

története a II. vh. előtt
• Piacvédelem

• Magas kereslet, de túl nagy 

a külföldi befolyás

• 1933: Magyar 

Vadtenyésztők Kiviteli és 

Kereskedelmi 

Részvénytársasága

• Kiviteli monopólium

• Kezdeti nehézségek után 

sikeres

• Egész Európát meghódította

• A ´30-as években a vadhús 

exportja meghaladta a 

búzáét!



A vadkereskedelem 

története a II. vh. előtt
• 1936/37: az élővad kivitel 350 

tonna – 60-80 ezer nyúl, 50 

ezer

fácán, 50 ezer fogoly.

• 1939/40: A vadászatból 

származó bevételek a 

minisztérium

akkori bevételének kb. 10%-át 

tették ki.

• A II. VH előtti években

• 80 t élő és 1820 t lőtt vad/év,

• Átlagban 2,7 millió USD évente.

• Nyúl teríték 800 ezer, fogoly 

200 ezer; exportra 40 ezer élő 

nyúl

és 50 ezer élő fogoly.



Élőfogoly export az USA-ba 

(© Csányi 2012)



A vadkereskedelem 

története a II. vh. előtt
Lőttvadkereskedelem sajátosságai:

• A vadászati módok és a kereskedelmi lehetőségek szinkronja

• Szezonalitás 

• Gyakori a „konyhavadászat”: ha kell vad, lőnek, de csak 
annyit, amennyit megesznek. 

• Hús tárolása még nem tökéletesen kidolgozott (technikai okok: 
jégverem)

• Nagyterítékű téli hajtások zsákmánya került eladásra

• Jó kapcsolat a föld birtokossal

• A vadat terítékről szállítják el

• Vasúti szállítás gyakori

• Értékesítés: késő ősz, tél piacokon



Vadkereskedelem 

Magyarországon 1945 és 

1989. között
vadgazda mérnök hallgatók 

részére

Készítette: Dr. Barta Tamás

© Csányi 2012

Hódmezővásárhely, 2018



VADKERESKEDELEM 

1945 ÉS 1989. KÖZÖTT
• Szoros kapcsolat a vadállomány alakulása és a vadértékesítés között: 1945/46 kritikus állapotok

• Nagyvad: megritkult állományok, apróvad jobb helyzetben

Változások:

Vadászati jog állami tulajdon lett

Vadászterületek: 80% társasági bérlet 12 évre 

(1957-ig) (2000 db)

Apró-és nagyvadas területek elkülönülnek

M.o. vesztes    sarc : vadhús a szovjet csapatoknak



VADKERESKEDELEM 1945 

ÉS 1989. KÖZÖTT

• Változások:
• Erdei vadgazd. az erdőgazdaságok végzik
• Tervutasítás: 

o Nagy-apró vad lelövések
o Apróvad vérfrissítése
o Élővadbefogás
o Dúvadgazd.
o Társas vadászatok bejel.
o Vadőr alk. és képzés
o Áll.becsl., bérletek, 

vadjárulékok



VADKERESKEDELEM 

1945 ÉS 1989. KÖZÖTT

• Országos Erdészeti Főigazgatóság (OEF): 

erdő és vadgazd.

• Apróvadas területek, tsz.: mezőgazd. 

Szakigazgatás irányítja

• Nagyvad: erdészeti felügyelet

• További szakirányítók: MAVOSZ, BM, 

pártbizottságok



VADKERESKEDELEM 

1945 ÉS 1989. KÖZÖTT
• OEF feladatai: 

• Vadgazd. Szabályozása

• Felügyelőségek irányítása

• OTB szabályozása

• Nagyvad teríték nyilvántartások,

• Bérlelövési díjak és bérvadászat feltételei

• Nagyvad lelövések szabályozása

• A vadászat anyagi hasznosítását már ekkor 
felismerték nyugatiak vadásztatása!

Fidel Castro Lentiben vadászik 

(1971)



VADKERESKEDELEM 

1945 ÉS 1989. KÖZÖTT

• Apróvad terítéke 51 és 53 között elérte a 
becsült áll.           50%-át

• Brigádok és tervek
• Az apróvad is fogyni kezdett

• 1957-ig cél az állomány helyreállítása

• Apróvad jobb helyzetben
• Nagyvad szinte teljes kímélete

• Tervutasításos rendszer (1956-ig)

• Haszn. előírások, beszolg., apróvad 
vérfriss., vadbefogás

• Dúvad apasztás, társas vadászatok bejel.



VADKERESKEDELEM 

1945 ÉS 1989. KÖZÖTT

• Csak politikailag megbízható 
személyek kaphatnak fegyvert

• Részt vehetnek: Széchenyi, Szederjei, 
Nagy Endre és mások

• Társaságok: járási szervezés

– Nagy terület

– Sok tag

– Brigádok

Nagy Endre hivatásos vadász



VADKERESKEDELEM 

1945 ÉS 1989. KÖZÖTT

• MAVAD: 50-es években szövetkezeti vállalat

• Egyedüli szervezet (monopólium)

• Két saját rezervátum: vadtenyésztés, élő 
befogás

• Vadkereskedelem

• Bérvadászat

• Külföldi vendégek száma csekély, enyhüléssel 
növekedni kezd



A vadászat külkereskedelmi forgalma 

1945-1958 között (© Csányi)



FORDULAT
• Rájöttek, hogy a bevételek növelésével javítható a vadgazdálkodás

• MAVAD: fellendíti a vadkereskedelmet és a vadászturizmust

Mg. intenzifikációja: növekvő vadállomány

• Export után 1 Ft/USD fejlesztési alap a MAVADtól a MAVOSZnak



LŐTTVAD ÉRTÉKESÍTÉS

• Nagyvad: növekvő állományok, expanzió

• 60-as évek: a nagyvad terítéke és a lőtt vad 

értékesítése 3-5x nő

• Piac kiépítése:

• Hűtőkamrák

• Társaságok érdekeltsége

• Jobb árat fizetnek

• Kompetencia felvásárlása

• Komp: max 60 db apróvad 

v. 60 kg vadhús



LŐTTVAD ÉRTÉKESÍTÉS
• Nagyvad teríték zöme 

eladásra: szarvas 85-95%, 

vaddisznó 70-80%, őz 65-

75%

• Fácán: nő a teríték 

(tenyésztés): nagyrészét 

felvásárolják

• Mezei nyúl, fogoly áll. 

hanyatlott



LŐTTVAD ÉRTÉKESÍTÉS 

(© Csányi)



LŐTTVAD ÉRTÉKESÍTÉS
• Vadkereskedelem fejlődése

• Infrastruktúra 
fejlesztése

• Terepjáró, vadászház, 
szolgáltatások

• Igények kiszolgálása

• Kettős árrendszer: társaságok nem fizetnek nyereség adót     
állami területeken magasabb felvásárlási ár

• MAVAD uralja az európai piacot

• Kereslet a magyarországi vadászatra

• A szoc. blokk több országa zárt, v. nehéz bejutni

• Aranykor



ÉLŐVAD ÉRTÉKESÍTÉS

• Vad fácán keresett

– „Ipari termelés”     minőség romlás    export csökkenés

– Előnevelt fácán iránt belföldi kereslet

• Élő fogoly mindig keresett

– Csak vad madarak

– 70-es évektől gyakorlatilag védetté válik



ÉLŐVAD 

ÉRTÉKESÍTÉS(PLD

) (© CSÁNYI)



ÉLŐVAD ÉRTÉKESÍTÉS

• Élő nagyvad értékesítése rapszódikus

• Nincs stabil piac

• Befogás nehezebb, kevésbé hatékony

• Belföldi piac jelentős a vadtelepítések miatt (muflon, dám)

Több szempontból vitatott



ÉLŐVAD ÉRTÉKESÍTÉS



ÖSSZEGZÉS 

(1965-1985)
• Produktív időszak

• DE! ökológiai/ökonómiai problémák

• Fogoly

• Mezei nyúl

• Nevelt fácán: vad 
állomány leromlása

• Kibocsátás: 
szabadterületi gazd. 
romlása, források 
felemésztése

• Csak kutatók és pár 
vadgazda érzékelte



BÉRVADÁSZTATÁS
• 60-as évek közepétől dinamikus fejlődés

• Vadászati világkiállítás (1971):
• Reklám

• Politikai nyitás nyugat felé

• Fejlődés lehetősége

• Nagyvadat főként német ajkúak keresik     világrekorder 
agancsok

• Apróvad: olaszok



A magyar vadkereskedelem 

és vadászati turizmus 

napjainkban

vadgazda mérnök hallgatók részére

Hódmezővásárhely, 2018



Magyar vadászok 

külföldön
• Rendszerváltozás után

• Fizetőképes kereslet

• 60 000 < vadász:
• 4-5 % vadászott külföldön

• 1-2 % többször is

• Párszázan rendszeresen (évente)

• Néhány százan rendszeres szafarik



Magyar vadászok 

külföldön
• Pár iroda csak külföldre utaztat

• Sokan inkább a több utánjárást, jó 

nyelvismeret igénylő, de olcsóbb utakat 

választják
• „Csapdák”:

• Magas napidíj, licenc

• Csomag program: mi mennyibe kerül?

• Ha keveset, v. semmit nem lő, akkor is drága



Magyar vadászok 

külföldönCélországok

• Afrika: Namíbia, Tanzánia, Dél-Afrika, Zimbabwe, Zambia

• Észak-Amerika: Kanada, Alaszka

• FÁK államok (Oroszország, Kamcsatka, Csukotka, Kazahsztán, 
Kirgízia, stb.) 

• Mongólia, Törökország

• Szomszédok (Ausztria, Szerbia, Szlovénia, Szlovákia, Románia)



Magyar vadászok 

külföldönTrófeabehozatal

• Költséges + idő

• CITES: számos fajt zár ki

• Engedély: szomszédos országokban 

vadászható, de nálunk védett fajok 

tartására + átszállítás az országon + trófea

• Trófea: vám + állategészségügyi illeték



Lőttvad kereskedelem
• Rendszerváltás után nem annyira 

szorgalmazzák a cégalapítást, mint a 

vadászat szervezők

• Vadfeldolgozó: sok pénzt és szervezést 

igényel

• Szezonalitás: fokozott tőkeigény

• Külföldi nyomás: német, osztrák, olasz



Lőttvad kereskedelem
• A külföldiek (magyar partnerrel) saját céget 

(vegyes vállalatot) alapítanak

• Pár kisebb hazai vállalkozás (főként 

beszállítók)

• Verseny a nagyvadért, apróvad nem 

keresett

• Növekvő piaci hálózatok

• Emelkedő árak



Lőttvad kereskedelem
• A magyar tulajdonú vadfeldolgozók és a 

vegyes vállalatok exportjoggal rendelkeznek

• 90-es évek közepe: cégalapítások, feldolgozók

• Kis kapacitás, helybeni felvásárlás, belföldi 
értékesítés

Kapacitás-kihasználási problémák



Lőttvad kereskedelem
Nagykereskedők

• Csak kereskedelem, feldolgozó nincs

• Nem csak vad (halak, házi állatok), 

fagyasztott termékek

• Főként a hazai vadhúst értékesítik 

éttermekbe, boltokba, 

Szállodákba



Lőttvad 

értékesítése 

(1994-2012)

© Csányi 2012



Lőttvad 

értékesítése 

(1994-2012)

© Csányi 2012



Lőttvad értékesítés 1994-2012 (gímszarvas)  
© Csányi 2012



Lőttvad értékesítés 1994-2012 (gímszarvas)  
© Csányi 2012



Lőttvad értékesítés 1994-2012 (őz)  
© Csányi 2012



Lőttvad értékesítés 1994-2012 (őz)  
© Csányi 2012



Lőttvad értékesítés 1994-2012 (vaddisznó)  
© Csányi 2012



Lőttvad értékesítés 1994-2012 (vaddisznó)  
© Csányi 2012



Lőttvad értékesítés

Vadhús vizsgálat

• Egyre szigorúbb állategészségügyi 

szabályok

• Élelmiszer biztonság és vadhús-vizsgálat 

szerepe nő

• 43/2011. (V. 26.) VM rendelet az elejtett 

vad kezelésének és értékesítésének 



Lőttvad értékesítés

Vadhús vizsgálat

• Képesített vadhúsvizsgáló kiadhatja a 

vadászrészt. Ha bizonytalan v. 

ellentmondás     hatósági vizsgálat

• Vizsgálat után kísérőjegy!

• Közfogyasztás: hatósági vizsgálat!



Élővad kereskedelem

• 70-es évek: élő apróvad-kereskedelem 

csúcsa

• Ezután általános áll.csökkenések

• Fogoly: kritikus 

• Mezei nyúl: tularémia + áll.csökk. (élőhely!)

• „Nejlon” fácán     nem export képes

• Nagyvad: elenyésző kereslet



Élővad kereskedelem

• Mezei nyúl, fácán exp.visszaesett       ebből 

élő társaságok veszélybe kerültek     

kiesés: őz bérvadászatból pótolva (?)

• Nyúlbefogás tovább rontja a helyzetet

• Békés, Hajdú, Jász-Nagykun-Szolnok



Élővadértékesítés 1961-2012 között a 

vadásztársaságok területéről (pld.) © Csányi 2012



Élővad hazai forgalmazása

• Csak apróvad esetén

• Főként tenyésztett vad: tőkés réce, fácán, 

fogoly

• Nincs kialakult rend

• Állategészségügy: elhanyagolt!

• Árak: kereslet-kínálat

• Hullámzó piac     kockázatos!



Élővad-értékesítés árbevétele és aránya az összbevételen belül (1994-

2012) © Csányi 2012



A vadkereskedelem 

hatósági felügyelete
• Vadászatszervezés: működési engedélyt 

Gazd. És Közl. Minisztérium adja ki

• Vadászati engedély: MKH Vadászati és 

Halászati Oszt. + ell. A szerződéseket, 

jogszerűséget, terítéket

• Trófea behozatal: Zöldhatóság illetékes 

term.véd. hatóságai      külföldiek 

apróvadas vadászatai

• VM Term.véd. Főosztálya (CITES): trófea 

behozatal, átszállítás



A vadkereskedelem 

hatósági felügyelete
• Lőttvad kereskedelem: fogyaszthatóság, 

egészségügyi alkalmasság, felvásárlás, 

feldolgozás, kereskedelmi forgalom       VM 

Élelmiszerlánc-biztonsági, Állat-, és 

Növényegészségügyi Főosztálya, NÉBIH

Központ megyei Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi Igazgatóságai 

• Export: csak EU min. vadfeldolgozók és 

hűtők!

• Import: állategészségügyi hatóság



A vadkereskedelem 

hatósági felügyelete
• Élővad kereskedelem: 

• Import: VM Élelmiszerláncbiztonsági, Állat-, és 
Növényegészségügyi Főosztálya

• Új vadfaj betelepítése: vadászati, és a 
természetvédelmi hatóságok hozzájárulása!



Érdekképviselet
• Vadkereskedelmi Szövetség: 1991,

vadászat, vadgazd., vadker. 

Összehangolása, nemzetközi piacon 

megjelenés
• Érdekvédelem és képviselet 

• Kereskedelmi kultúra, etika

• Kapcsolat a hatóságokkal

• Piackutatás

• EU-n kívül nem volt útlevél, „fegyver kísérő 

okmány” meghívó alapján (3000 Ft)     

vadász nem fizet, szövetségnek kellett 

(volna) 100 e Ft bírság     elmarad     

Szövetség megszűnik!



Érdekképviselet
• Vadászati Termékek és Szolgáltatások 

Terméktanács: 1995, Gödöllő. Egyesíti a 

termelőt, feldolgozót, kereskedőt.
• Piacvédelem, érdekegyesítés-képviselet

• Bérvadásztatás, vadhús: stabil piac, mely 
tompítja a hatások következményeit

• Tenyésztés, termelés, feldolgozás, 
kereskedelem, fogyasztás összhangja

• Jogi felügyelet, szabályozás, véleményezés

• Non profit, főként vadhúskereskedelem



Érdekképviselet
• A TT sikertelen volt az egységesítésben       

önszerveződés      2001 megalakul a 

Budapesti Agrárkamara 

Vadászatszervezők Osztálya

• Vadászatszervezés: szakmai, pénzügy, adózás, vám

• 2003: Gazdasági Versenyhivatalár eljárást 

indít kartell alakítás miatt több iroda ellen      

bírságok

• Terméktanács és Agrárkamarai Osztályt is 



Érdekképviselet
• Magyar Vadgazdálkodók Egyesülete 

(MVE)

• A vadgazdálkodók és vadhúsfeldolgozók gazdasági          

érdekeinek és szakmai céljainak elősegítése

• Magyar vadászati kultúra, vadáll. Megőrzése

• Tagság: állami erdészeti társaságok, vadfeldolgozással 

foglalkozó cégek

• Balsay Miklós - elnök

• Dr. Pacs István - titkár



Marketing
• Piac megtartása bővítése folyamatos munka

• Szakkiállítások, vásárok

• Európában rendszeres (outdoor)

• Magyar jelenlét fontos!

• Vendégkör megszerzése és tartása 

• Költséges      egyre kevesebben szerepelnek

• Gyártók, forgalmazók

• Kultúra



Fontosabb vadászati szakkiállítások 

Európában © Csányi, 2012



Marketing

• Hirdetések szaklapokban

• Direkt marketing

• Film

• Szóbeli közlés

• Internet



Jelen és jövő

• Nemzetközi piacon kell megállni a helyünket

• Növekvő konkurencia a volt szocialista blokkból

• Változó szokások      többet, jobbat!

• Problémák: korszerűtlenség, nyelvtudás hiánya, 

hanyatló minőség

• Bizalmi piac volt és lesz!



Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült 
az Európai Unió támogatásával. 
Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014


