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Tantárgy felépítése:
Tananyag:
• A vadászat személyi és tárgyi feltételei
• A vadászat gyakorlatát szolgáló építmények
• A vadgazdálkodást gyakorlatát szolgáló építmények és berendezések
Vadászati módok
• Egyéni vadászati módok
• Társas vadászati módok
• Társas vadászatok résztvevői

– Vadászatvezető
– Szárnyvezetők
– Felvezetők
– Hajtók
– Vadösszeszedők, zsigerelők, terítékkészítők
– Vadászvendégek

Társas vadászatok rendezése és levezetése
– A társas vadászatok előkészítése
– A társas vadászatok tervezése, lebonyolítása és befejezése
– A terítékkészítés szabályai és a vadászkürt használata

A sebzett vad találatjelzései
A sebzett vad utánkeresése
A vadász felszerelése

– A vadászat nélkülözhetetlen kellékei
– Egyéb eszközök

Vadászias ruházat 



A tantárgyi cél: A hallgatóknak meg kell
ismerniük a vadászfegyvereket, azok kezelésével
és tárolásával kapcsolatos előírásokat, valamint a
használatos optikai eszközöket. Tájékozottnak
kell lenniük a vadászatot szabályozó rendeletek
és szabályzatok terén is. Ismerjék meg a
hallgatók az egyéni és társas vadászati módokat,
a vadászatszervezés mikéntjét.
Szükséges előzetes ismeretek: balesetvédelem,
vadászati állattan



Tudás Képesség Attitűd Autonómia-
Felelősség

Ismeri a 
vadászatra 
használható 
eszközöket, 
vadászati 
módokat és a 
vadászatika 
írott/íratlan 
szabályait

Alkalmazza a 
jelenleg 
használható 
vadászati 
eszközöket és 
vadászati 
módokat. 
Betartatja az 
egyéni és a társas 
vadászatok 
szabályait.

Elfogadja a 
szakmai szabályait 
és etikáját. 
Képviseli a 
szakmai etikai 
követelményeit és 
szem előtt tartja a 
vadászok érdekeit. 

Betartja és 
betartatja a 
biztonságos 
vadászat 
szabályait, 
Ellenőrzi és 
felügyeli a 
fegyverhasználat 
szabályait a 
vadászatokon. 
Irányítja és 
levezeti az egyéni 
és a társas 
vadászatokat.

Elvárt tanulási eredmények



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)



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!!!!



Vadász egyéni felszerelése

• Időjárásnak megfelelő ruházat
• Kereső távcső
• Nagyvad azonosító
• Sebkötöző csomag
• Zsigerelő kés, csontfűrész, bicska
• Táska (víz, étel)
• Vadhúzó kötél



















Vadászat gyakorlatát szolgáló 
építmények

• Cserkelőút
• Szóró
• Dagonyák
• Leshelyek, Lesgödör
• Földi- és magaslesek (lőpalánk, leskosár)
• Vízi leshelyek
• Emelt lőállás



















































Vadászati módok:

• Egyéni és társas vadászati módok
• Különleges egyéni vadászati módok
• Társas nagyvad vadászati módok
• Társas apróvad vadászati módok
• Kártevők vadászati módjai
• Sebzés, találatjelzés, utánkeresés
• A lőtt vad birtokba vétele
10.Terítékkészítés
11.Élővad befogás
12.Vadászterület berendezései, felszerelések, 

eszközök



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!!!



Egyéni vadászati módok



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 
• Les típusok!!!!





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 (hatósági engedély esetén),

• 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?
• 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 !
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