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1. BEVEZETÉS 

 

Történelmi áttekintésekből jól látható, hogy őseink életében is fontos 

szerepet töltött be a halászat és a vadászat. A jelentős történelmi múltra 

visszatekintő vadászat, mindig is nagy jelentőséggel bírt a magyar nép 

életében, ezt több régészeti- és művészeti (pl.: Rege a Csodaszarvasról) 

alkotásunk is bizonyítja.  

 

Évtizedek óta igen sok díjazott trófea kerül ki évente a magyar 

vadászterületekről, amely az élőhelyi adottságoknak, a kiváló 

génállománynak, valamint a megfelelő vadgazdálkodásnak köszönhető. A 

gímállomány minőségének kiválóságát bizonyítja például, az 1986-os 

Karapancsai (14,50 kg, 3. helyezett), vagy a 2001-es Lábodi (15,35 kg, 7. 

helyezett) világrekord trófeák, valamint a világranglistára felkerülő 2002-es 

Vörösalmai (13,20 kg, 8. helyezett) gímszarvas-trófea. Magyarország már a 

70-es években vadászati nagyhatalomnak számított, vadászati világkiállítást 

is rendeztek hazánkban. 

 

Napjainkban hazánk vadgazdálkodásának jelentősége a rossz gazdasági 

környezet következtében tovább nő, hiszen az Európai Unióhoz 

(továbbiakban EU) való csatlakozás következtében egyre több kérdés 

vetődik fel az újonnan csatlakozó országok vadászati rendszere miatt. A 

Magyarországon őshonos gímszarvas állománya „világhírű”, ezért azt az 

utónemzedék számára fenn kell tartani, megőrzése tehát alapvető nemzetközi 

érdek. Mindezek miatt hazánk vadgazdálkodásával kiemelkedően kell 

foglalkozni (Bod, 1994).  
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A szakmailag megalapozott vadgazdálkodás alapja egyrészt a vadászat – 

amely az állományszabályozást oldja meg – másrészt a vad 

biodiverzitásban betöltött szerepének a megőrzése. Hazai 

vadgazdálkodásunk nemzetközi szinten is elismert, a különböző 

állományhasznosítási modellek és a megalapozott szakmai háttér 

következtében.  

 

2. 2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

Irodalmi áttekintésem során a vadászati jog kialakulását, változását, annak 

intézményi rendszerét, valamint a Dél-dunántúli régió adottságait foglalom 

össze. 

 

2.1. A magyarországi vadászat története a 19. századtól napjainkig 

Európa területén Magyarország vadászati hatalomnak számít, amelyet 

természeti adottságainak és nagy múltú vadászati kultúrájának köszönhet. 

Ezért tartom fontosnak a vadászat történetének rövid áttekintését az alábbi 

fejezetben. 

 

Az 1883. évi XX. trv. a földtulajdonhoz kötötte a vadászati jogot. Ez a 

rendszer meglehetősen jól működött, ugyanis a törvényt a már meglévő 

kisparaszti és uradalmi birtokokhoz lehetett kötni. Ebben az időszakban a 

szarvas az uradalmi területek vadja volt, igen alacsony létszámmal. Ez a 

létszám az évek során, a betelepítéseknek köszönhetően fokozatosan 

növekedett, például az 1900-as év Somogy megyei teríték adata: őz 1592 db, 

dám 405 db, szarvas 231 db, vaddisznó 8 db. Nőtt az őz, dám és szarvas 

állomány létszáma, ugyanakkor a vaddisznó létszáma csökkent. Somogy 

megyében 916 db gím és 2095 db őz került elejtésre az 1938/39-es idényben. 
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E számokból látható a szarvas „térhódítása”, mindezek ellenére azonban 

kijelenthető, hogy Somogy megye az I. világháborúig, főként apróvadas 

jellegű volt (Fáczányi, 2001).  

 

Az 1940-es téli – a hideg miatti – katasztrofális apróvadpusztulás hatásának 

helyrehozatalára a vadászok csak saját magukra számíthattak, de bíztak az 

állam segítségében is. Ez a fajta katasztrófa többször is megismétlődött, 

melyről Dr. Boda Béla (Kaposvári Vadászegyesület) írt helyzetjelentéseiben 

(Fáczányi, 2001). Bár Somogy megye ezekben az időkben is apróvadas 

jellegű volt, mégis megtalálhatóak voltak a kiemelkedő gímszarvas 

példányok. Erről szól Zsindely Endre, Nimródban megjelent cikksorozata, 

amelyben megtaláljuk az 1925-44 között évente megrendezett 

trófeakiállítások beszámolóit is.  

 

A szarvas-állomány az 1940-es éveket követően csökkenésnek indult, Tóth 

(2001) véleménye szerint a mélypontot 1960-ban érte el, amiből az egyetlen 

kivezető út az, ha a vadászok hatékonyabb vadvédelmi intézkedéseket 

vezetnek be. Ezen intézkedések alkalmazásának hatására javulni kezdett az 

állománynagyság.  

 

1945-től megalakultak – a földreform következtében megváltoztatott 

4640/1945. ME rendeletnek köszönhetően – az Országos Erdészeti 

Főigazgatóság felügyelete alá tartozó vadásztársaságok. Újabb 

átrendeződésekre 1967-ben került sor az új területkialakítások miatt. Ekkor 

34,3% üzemi és 65,7% vadásztársasági terület működött Somogy 

megyében. 1996-ban új vadászati törvény jelent meg, (1996-os, a vad 

védelméről, a vadgazdálkodásról és a vadászatról szóló LV. törvény) 
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amelynek hatására új vadászterületi határok és fenntartható 

vadállomány-adatok születtek.
1
  

 

Az 1950-as évektől folytatódott a szarvaspopuláció térhódítása, 1956-ban 

megjelentek hazánkban az első külföldi bérvadászok is. 1960-ban az ország 

becsült gímállománya meghaladta a 16 000 darabot (Kőhalmy, 2000). A 

állomány minősége kiváló volt, 1965-ben a tuskósi területen (Somogy 

megye) 14 db bikából 3 aranyérmes trófea született (Fáczányi, 2001). 1968-

ban Gamás területén lőtt gímbika trófeája a világranglista első helyére került. 

Az éveket tovább elemezve az 1971-es Trófea katalógusból is látszik, hogy 

Magyarország területén jelentős számú (501 db) érmes trófea került ki a 

vadászterületekről. Összehasonlítva más országokkal (ahol ugyancsak 

megfigyelhető volt az állománynövekedés), Jugoszláviában 108 db, 

Csehországban 36 db és Romániában is csak 78 db (Bakkay, 1971). 1970-

ben a szarvas becsült létszáma meghaladta a 32 000 db-ot (Godó-Bognár, 

2002). Úgy gondolom, hogy a törvényi változások és a különböző 

időszakokban hozott állományi intézkedések okozta vadpusztulási hullám 

ellenére még mindig kiemelkedő volt hazánk teljesítménye. 1980-as évektől 

napjainkig nagyvadállományunk növekvő tendenciát mutat (Németh, 1999). 

Csányi és Tóth (2000) számításai szerint az állomány 1990-ben érte el a 

csúcsot, ekkor több mint 170 000 db gímszarvast becsültek hazánk egész 

területén.  

 

                                                           
1
 www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=5540 
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2.2. A vadászat fogalma, jelentése  

A magyar értelmező kéziszótár szerint a vadászat olyan tevékenység, amely 

a vad gondozásából, felkutatásából, megfigyeléséből és arra alkalmas vad 

egyedeinek elejtéséből áll (A Magyar Nyelv Értelmező Szótára, 1960).  

 

A vadászat a vadászható állatfajoknak, mint speciális, folyamatosan 

megújuló természeti erőforrásoknak a hasznosítása (Rácz Fodor, 2004c).  

 

Véleményem szerint ez a fogalmi meghatározás nem teljes, ennél többet 

jelent a törvény által a vadászatról kialakított definíciója, amely a következő:  

Vadászat a vadnak az e törvényben engedélyezett eszközzel, vagy ragadozó 

madárral és engedélyezett módon vadász által történő elejtésére, vagy 

elfogására irányuló tevékenység (Mikó et al, 1996). 

 

A vadászati tevékenységet folytató emberek számára a vadászat nem csak a 

vad pusztítását jelenti, hanem annál sokkal többet, ugyanis a vadászat 

élménye kiegészül a természet és az élőlények, állatok szeretetével. A vadász 

számára fontos a természet védelme, amely azonban vadászat nélkül 

elképzelhetetlen. Mindez azt jelenti, hogy fontos, hogyan, mikor, mire és kik 

vadásznak. Végiggondolva tehát a vadász kezében nagy felelősség van, 

hiszen ő élet és halál kérdéséről dönt, ezt pedig a jó vadász tudja (Pechtol, 

2003).  

 

Szakkönyvek és szakemberek fogalmi meghatározásai alapján számomra a 

vadászat olyan érzelem-, élmény és felelősségteljes tevékenység, amely 

magába foglalja a természet és az állatok védelmét, a megfelelő ökológiai és 

biológiai egyensúlyok fenntartását – az állatok lelövésének szabályozásával.  
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2.3. A vadászat nemzetgazdasági és nemzetközi jelentősége 

A korábbiakban már kiemeltem, hogy a vadászat a magyar nép 

történelmében mindig fontos szerepet játszott. Meghatározó volt a 

vándorlások során, az őshaza felkutatásában, megtalálásában, amelyet a ma 

is emlegetett „Csodaszarvas legendája" bizonyít. Ezt tanúsítja Anonymus is 

a Gesta Hungarorumban: „….ifjak majdnem minden nap vadászaton voltak, 

aminek következtében azon időktől fogva máig a magyarok a legjobbak 

vadászatban, megelőzve más nemzeteket.” (Lakatos, 1980). A történelem 

során eleinte a vad a megélhetés alapjául szolgált, majd az emberiség 

fejlődésével az egyre növekvő társadalmi igények (a vadászat élménye, 

trófea) kielégítésének egyik forrása lett (Buzgó, 2005). A vadászat 

nemzetközi megítéléséhez hozzátartozik az egyes Európai országok 

társadalmi megítélése – hányan vadásznak a lakosság összességéhez 

viszonyítva – is. Pinet (1995) négy régiót határoz meg Európában: 

Skandináv országok (1:25), Latin régió (1:40), Angolszász régió (1:60), 

Német (1:215) - Holland régió (1:522). Magyarországon az egy lakosra jutó 

vadászok aránya 1:196-hoz. Pinet professzor ezen felül azt is vizsgálta, hogy 

a vadászok hol folytatják tevékenységüket, amely alapján 3 fő kategóriát 

határozott meg: 

 Regionális európai vadász: csak szülőföldjén vadászik (70%). 

 Nemzeti európai vadász: hazájában vadászik, külföldön csak néha 

(20%). 

 Nemzetközi európai vadász: többet vadászik külföldön, mint 

hazájában (10%). 

 

A vadászat nemzetgazdasági fontosságát mutatja, hogy Magyarországon 

1998-ban a mezőgazdaság, az erdészet, a vadászat és a halászat 491 milliárd 

Ft-tal (4,9%-kal) részesedett az országos GDP-ből, ezen belül a vadászat 
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részesedése 9,7 milliárd Ft, ami az ágazat mintegy 2%-a (Tóth, 2001). 2004-

ben a mezőgazdaság, a vad és erdőgazdálkodás, valamint a halászat GDP-ből 

való részesedése 4,5%, amely 2005-re 4,3%-ra csökkent (2.3.1. ábra). A 

legfrissebb adatok alapján 2006-ra csupán 4,2%-ra csökkent, majd 2007-re – 

megtartva csökkenő tendenciáját – 3,4%-ra esett vissza a mezőgazdaság 

részesedése a GDP-ből, követve a bruttó hazai termék folyamatos 

csökkenését.
2
 A GDP-ből való közvetlen részesedés mellett meg kell 

említeni a közvetett (turizmus, vendégéjszakák száma) részesedést is, amely 

véleményem szerint jelentős hányadot képvisel.  

 

4,3%

25,3%4,8%

65,6%

Mezőgazdaság, vad- és erdőgazdálkodás, halászat Ipar Építőipar Szolgáltatások

 2.3.1. ábra: Az egyes ágazatok súlya a 2005 évi GDP alakulásában (%) 

Forrás: KSH (2006) alapján, saját szerkesztés  

 

A 2.3.2. ábra az utóbbi 12 évre vonatkozó bevételek és kiadások viszonyait 

mutatja be. Látható, hogy a bevételek – 2003-as év kivételével – fedezik a 

kiadásokat, amit a külföldi vendégek vadásztatásával értünk el. Mindez 

köszönhető annak, hogy hazánk kedvező adottságokkal rendelkezik a 

vadállomány tekintetében, amelyet megfelelő befektetés, gondozás és 

marketing mellett hosszú távon is sikeres tevékenységként tarthatunk fent. A 

vadgazdálkodás gazdasági elemzéseivel Barna (2005) is foglalkozott. Az 
                                                           
2
 http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xjele/tabl3.html 
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általa meghatározott nagyvadegység segítségével lehetővé tette a különböző 

nagyvadfajok értékesítésének árbevételének összehasonlítását. Kutatásom 

keretében az 1995 és 2005 közötti időszakra vonatkozóan részletes 

elemzéseket végeztem a bevételek és kiadások alakulásáról (5.7. fejezet).  
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2.3.2. ábra: A hazai vadgazdálkodás jövedelmezőségének alakulása 

(mFt) 1994 – 2005 között 

Forrás: Országos Vadgazdálkodási Adattár 

 

Nádas (2001) részletezi a Somogy Megyei Vadgazdálkodási Tanács 

megállapításait, amely szerint nem lehet növelni a vadászati árbevételeket, a 

költségek (károk, védekezés, vadgazdálkodás) megnőttek, ezért a 

nagyvadállomány drasztikusabb, de szakszerű csökkentésére van szükség. 

Erre utalt Simon is a Vadászlap 2002 májusi számában: „A vadállománynak 

a mennyiségét csökkenteni kell, de ez nem mehet a minőség rovására.” 

 

Magyarországon a vadászat rendkívül népszerű a külföldi vadászok 

körében, amely elsősorban a magyar vadászati kultúrának köszönhető. 

Hírnevünket bizonyítja a Jäger német vadászmagazinban található cikk, 
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amelyben a szerző Lábodról, mint „vadászparadicsomról” ír. A riport során a 

szerző bemutatja a vadászterület magalakítását és működését. Magyarország 

egyedülálló gímállományának köszönhető, hogy az elmúlt 10 évben a 

terítékre került bikák trófeáinak 70,85%-a érmes. A cikk kiemeli a külföldiek 

vadásztatásának jelentőségét, amelyhez hozzájárul a személyzet kiváló 

német nyelvtudása is – a többi kelet-európai vadászterülettel szemben – 

amelynek segítségével jól tudnak kommunikálni a vendéggel, és így, igen 

baráti hangulatúvá válik a vadászat is (Rohlender, 1993). Napjainkban is 

jelentős (75%-os) az érmes trófeák aránya az általuk alkalmazott 

állományhasznosítási modell következtében.  

 

A vadgazdálkodás jelentőségét növeli az, hogy amióta megjelent a 

vadgazdálkodás – amelynek egyik meghatározó törekvése a minél jobb 

minőségű trófeák elérése – egyre nő a trófeák értéke, és azok becsülete is 

(Borzsák, 1988). Ezt szemlélteti a SEFAG Zrt 2006-ban megjelent vadászati 

árjegyzéke is (1. melléklet).  

 

 

2.4. A vadászati jog fejlődése 

2.4.1. A vadászat jogi háttere az Európai Unióban 

A magyar vadgazdálkodás és vadászat jogi szabályozása összhangban áll az 

EU tagországok hasonló szabályozásával. Az e területet érintő jogszabályi 

előírások megfelelnek az EU direktívák és regulációk előírásainak is, sőt 

egyes esetekben annál szigorúbb követelményeket is elrendelnek. Ezért 

Magyarországon jelentős harmonizációs feladatok, új jogszabályok 

megalkotása, vagy a meglévők átalakítása nem várható (Pechtol, 2004).  
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A vadászati hagyományok és a kultúra alapján az EU tagországok 4 

csoportba oszthatók. Magyarország a német vadászati rendszer jegyeit 

hordozza. A vadgazdálkodást és a vadászatot csaknem valamennyi 

tagállamban önálló törvény szabályozza. A vad a tagállamok többségében 

uratlan jószág, míg Görögország, Portugália, Olaszország és Magyarország 

esetében állami tulajdont képez. Ezekben az országokban a törvény minden 

állampolgár számára lehetővé teszi a vadászatot - feltéve, ha rendelkezik a 

megfelelő engedélyekkel. Az európai vadászok politikai fórumokon és 

nemzetközi szervezetekben is képviseltethetik magukat, ezt az Európai 

Vadászati Szövetségek Szövetsége (Federation of Associations for Hunting 

& Conservation of the E.U. - FACE) teszi lehetővé. Az említett szervezet 

1977-ben alakult meg, jelenleg 29 tagország tartozik tagsága alá 

(Magyarország is), mintegy 7 millió európai vadász érdekeit képviselve 

(Csányi, 2003). 

 

Az EU tagállamaiban valamennyi állampolgár jogosult vadászni, ha az ehhez 

szükséges feltételeket teljesítette. Minden tagállamban feltétel a 

fegyvertartási engedély a vadászfegyverek tartásához, valamint a 

vadászengedély beszerzése, és évenkénti megújítása. Ez a rendszer egyrészt 

a folyamatos nyilvántartást szolgálja, másrészt az engedélyek díjai egyúttal 

bevételt jelentenek az állam számára (Csányi et al, 2003). 

 

Másik fontos kérdés a vadászterület nagyságának változásai. Ahogy már 

korábban említettem, Magyarországon a vadászati jog földtulajdonhoz 

kötött, a vad az állam tulajdona és a minimális vadászterület nagyságát 

3000 hektárban határozták meg. Felmerülhet a kérdés, hogy a csatlakozás 

után miért nem változtak meg ezek a nagyságrendi viszonyok, annak 

ellenére, hogy Európa több országában ennél kisebb területen is folyhat 
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vadásztatás (pl.: Ausztriában 150 hektár). Természetes nem véletlen, hogy 

Magyarországon háromezer hektárban határozták meg a minimális 

vadászterületeket, ugyanis ez a terület nagyság biztosítja a vad szaporodását, 

nyugalmát és a szakszerű gazdálkodás lehetőségét.  

 

A Közös Agrárpolitika (továbbiakban: KAP) alapvető céljai a környezeti 

terhelés csökkentése, a külterjes termesztési rendszerek támogatása, a 

biodiverzitás fenntartása vagy növelése, amelyek kedvező környezeti 

feltételeket teremtenek a vadgazdálkodás számára. A KAP nem tartalmaz 

közvetlenül a vadgazdálkodásra vonatkozó előírásokat, az EU-hoz való 

csatlakozás közvetve mégis számos kedvező lehetőséget teremt hazánknak. 

Elősegíti mindezeket az által, hogy a vadgazdálkodásból, turizmusból 

keletkező többlet termelési/bevételi lehetőségeket nem korlátozza 

kvótákkal és egyéb elvonásokkal sem. A vadgazdálkodás környezetére a 

leginkább és a legnagyobb mértékben a különböző ugarolásos rendszerek 

(az apróvad esetében), illetve az erdőgazdálkodás támogatása (a 

nagyvadnál), azaz a fenntartható gazdálkodás és az erdőben élő fajok 

sokféleségének fenntartását szolgáló támogatások hatnak. A KAP és a 

kapcsolódó eszköz, valamint támogatási rendszere számos olyan elemet 

tartalmaz, amely kedvező a vadgazdálkodásnak. 

 

Az elkövetkező években Magyarországon is várható, hogy felgyorsul a 

termőföldek – a nem gazdaságosan művelhető területek – termelésből 

való kivonása. Szintén feltételezhető, hogy ezeken a területeken támogatják 

az erdők telepítését, és előreláthatóan versenyképes gazdálkodási formát 

jelentenek majd a vadgazdálkodási célú zártkertek és szarvasfarmok is.  
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A KAP hatására a következő pozitív hatások várhatók a 

vadgazdálkodásban:  

 növekednek a vadgazdálkodásban hasznosítható földterületek;  

 kedvezőbb környezeti feltételrendszer kialakulása;  

 zöld folyosók létrehozása révén, a vadállomány számára fontos 

mozaikos térstruktúra kialakulása;  

 egyes fajok állomány és/vagy elterjedési terület növekedése;  

 a hosszú távon fenntartható és hasznosítható vadállomány 

növekedése.  

Különösen fontosak a környezetvédelmi támogatások, ezen belül a 

Környezetileg Érzékeny Területek (E.S.A.) kialakítása. Ennek érdekében 

elérendő cél a természetes élőhelyek védelmével összhangban álló, a 

gazdálkodók bevételeit segítő mezőgazdasági gyakorlat bevezetésének, és 

fenntartásának biztosítása.  

 

Azok a gazdálkodók, akik vállalják az ESA előírásait, támogatást kapnak, 

amely kedvező vadgazdálkodási szempontból, ugyanis a gazdálkodók:  

1. jelentősen csökkentik a műtrágya és növényvédő szer felhasználást;  

2. extenzív módon gazdálkodnak;  

3. fenntartják hasonló gazdálkodási módjukat;  

4. csökkentik a legeltetett állatállomány sűrűségét;  

5. veszélyeztetett helyi állatfajtát tenyésztenek, a tájjelleggel és a 

tájképi értékek fenntartásával kapcsolatos gyakorlatot folytatnak;  

6. legalább húsz évre felhagynak a műveléssel biotóp rezervátumok, 

természetvédelmi területek létesítése vagy hidrológiai rendszerek 

védelme érdekében;  

7. kezelik a közösségi célokat szolgáló területeket.  
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Azok a vadgazdálkodási célú élőhely fejlesztések, amelyek korábban 

mezőgazdasági termelésre használt területeken, és a mezőgazdasági 

haszonnyerés megszüntetésével, vagy csökkentésével történnek, a különösen 

támogatott gazdálkodási formákhoz tartoznak.
3
  

 

Az előzőekben megfogalmazott támogatási lehetőségeket a 2007-ben 

kísérleti jelleggel induló bioetanol-program felülírta. A Minisztérium egy 

"magyar modellt" tervez, amely zárt rendszerben, az állattenyésztésre 

épülne. A bioetanolhoz felhasznált kukorica melléktermékét így az 

állattartók hasznosítanák, vagyis a feldolgozás nem vonna ki jelentős 

terménymennyiséget a takarmánybázisból. 
4
 

 

A bioetanollal kapcsolatban számos előnnyel és megannyi hátránnyal 

találkozhatunk. Előnyként említhető, hogy a bioetanol nyersanyagát 

ásványkincsekben szegény, mezőgazdasági területeken is elő lehet állítani, 

így a kőolajban szegény országok (pl. Magyarország) importfüggősége 

csökkenthető. Ezzel az a probléma, hogy egyszerűen nincs elég 

rendelkezésre álló mezőgazdasági terület az alapanyagok termeléséhez, így 

ugyanúgy importra szorulnak. A bioetanol gyártás hátránya, hogy magas a 

gyártási folyamat fajlagosan villamosenergia- és hőenergia igénye, így a 

kinyert energia százalékos arányban sokkal kisebb mértékben haladja meg a 

befektetett mennyiséget, mint a hagyományos energiahordozóknál. Az 

energiamérleg javítható lehet az előállítás során keletkező hőenergia 

hasznosításával és a melléktermékek, (például a növényi hulladék) 

takarmányként történő felhasználásával. Ezzel azonban az a probléma, hogy 

nem lehet korlátlan mennyiségű takarmányt felhasználni. További 

                                                           
3
 www.ktg.gau.hu/KTI/zold/98/1/5_3.ht 

4
 www.mfor.hu/cikkek/31763.html 

http://www.ktg.gau.hu/KTI/zold/98/1/5_3.ht
../../Barna%20Katalin/Application%20Data/Microsoft/Word/www.mfor.hu/cikkek/31763.html
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negatívumként említhető egy etikai vonzatú dilemma is: élelmezési célra 

használható növényeket, táplálékokat felhasználni üzemanyag-gyártás 

céljára akkor, amikor a Föld népességének jelentős része éhezik.
5
  

 

Megoldási lehetőség a bioetanol program mellett, a mezőgazdasági 

termelésben nem tartható területeken a vadászati- és a falusiturizmus 

fellendítése lehetne. A vadásztatáshoz kapcsolódó szolgáltatások (szállás, 

ellátás) is évről évre folyamatosan fejlődnek (Fábián, 2001), amelyek egyre 

jobban elégítik ki a vendégek igényeit. Ezek kihasználása a vidék 

fejlesztésének egyik lehetősége, amely újabb bevételi forrásokat biztosítana 

a vidéki népesség és a vadászatra jogosultak számára. 

 

2.4.2. A hazai vadászati jog fejlődése 

A vadászati jog eleinte, mint szokásjog, később szabályozott jogi keretként 

volt jelen jogrendszerünkben. Szorosan kötődött a mindenkori uralkodói 

érdekviszonyokhoz, és a tulajdonformákhoz. Az államalapítás előtti időkben 

közjogi jogosultság volt, tehát a vadászati jog feltétele a nemzetséghez való 

tartozás volt. Az államalapítás után személyes jogosultság lett, tehát a 

vadászati „engedély” nem területhez, hanem a személyhez kötődött. 

 

A föld tulajdonjoga és a vadászati jogosultság később sokszor összefonódott, 

és ezáltal privilegizálódott. Habár csökkent a fennmaradást szolgáló szerepe, 

azonban mindvégig hozzátartozott a természet, a környezet egészéhez. 

Ezáltal a vadászat egyfajta vadállomány szabályozási funkciót is magában 

hordozott.  

 

                                                           
5
 http://hu.wikipedia.org/wiki/Bioetanol 
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III. Károly 1729. évi dekrétumának 22 cikke az első magyar vadászati 

törvénynek tekinthető. Ennek eredményeképpen a vadászati jog nemesi 

előjoggá vált. Kisebb-nagyobb módosítások eredményeként, az 1872. évi 

VI. törvény, öt fejezetben és 44 szakaszban szabályozta a vadászattal 

kapcsolatos kérdéseket.
6
  

 

A 18. század előtti időkben a vadászati jog kifejezetten személyhez kötött 

nemesi előjog volt. A következő vadászati törvény az 1883. évi XX. (6 

fejezetből és 50 paragrafusból tevődik össze), amely nem mondható rövid 

életűnek, ugyanis 1945-ig a vadászati jogot bizonyos korlátozások mellett a 

földtulajdonhoz kötve, az 1883. évi vadászati törvény elvei voltak 

érvényben. A vadászat, a vadgazdálkodás és a vad által okozott károk 

problémái tehát, lényegében a terület tulajdonához kapcsolódva együttesen 

jelentkeztek. Ezt a földreformról szóló 1945. évi VI. törvény módosította. 

Egy kormányrendelet elválasztotta a vadászat jogát a földtulajdontól és 

létrehozta az állami vadászati felügyelet rendszerét.
7
 

 

Jelenleg az 1996-os, a vad védelméről, a vadgazdálkodásról és a vadászatról 

szóló LV. törvény hatályos, annak végrehajtásának szabályairól szóló 

79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításaival. A 8 fejezetből, 47 szakaszból 

és 100 paragrafusból álló törvény írja elő a mai vadászok által betartandó 

jogi szabályokat. A törvény egyúttal ötvözi a magyar hagyományokat, a 

nemzetközi trendeket és kötelezettségeket (Mikó et al, 1996). 

 

 

                                                           
6
 http://www.vadaszlap.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=26 

7
 http://vmek.oszk.hu/02100/02185/html/334.html#342 
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Az 1996. évi LV. törvény alapján a vad állami tulajdon, és a vadászati jog 

a földtulajdon elválaszthatatlan része. A törvény kezdő soraiban a 

következők olvashatók: „Az Országgyűlés felismerve azt, hogy valamennyi 

vadon élő állatfaj a Föld megújuló természeti erőforrásainak, valamint a 

biológiai életközösségnek pótolhatatlan része. Tudatában annak, hogy a 

vadon élő állat esztétikai, tudományos, kulturális, gazdasági és genetikai 

értékek hordozója, s ezért - mint az egész emberiség és nemzetünk kincsét - 

természetes állapotban a jövő nemzedékek számára is meg kell őrizni. A 

természet védelme, a vadállomány ésszerű hasznosítása érdekében a 

következő törvényt alkotja:” 

 

A vadászat egyik legfontosabb szabálya a vadászati jog, amely: 

a) „a vad, valamint élőhelyének védelmével és 

b) a vadgazdálkodással kapcsolatos, továbbá 

c) a vadászterületen, szabadon élő vadnak az arra jogosult által történő 

elejtésére, elfogására, 

d) a hullott agancs, valamint a vadászható szárnyas vad tojásának 

gyűjtésére,  

e) továbbá az elhullott vad tetemének e törvény szerinti elsajátítására 

való kötelezettségek és jogosultságok összessége” (Mikó et al, 

1996). 

A korábbi jogszabályokat tulajdonképpen a minőségi vadgazdálkodás és a 

vad védelmének előtérbe helyezése érdekében módosították: például, 

bevezették a vadgazdálkodási és a vadvédelmi bírságot, a háromszintű 

vadgazdálkodási tervezési rendszert; kialakították a vadgazdálkodási tájakat 

és körzeteket, valamint létrehozták az Országos Vadgazdálkodási Adattárat 
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(továbbiakban OVA), és a vadászati felügyelőségeket. A 1996. évi LV. 

törvény hatálybalépését követően kialakították a vadászterületek határait, 

amelyek kialakítása még napjainkban is fontos feladat, hiszen a 

vadászterületek jelentős része ma is bérelt vadászterület. A bérleti 

szerződések lejártával, pedig nem biztos, hogy ugyanazzal a társasággal 

kötik az új szerződéseket (Csányi-Pintér, 2001). 

 

Az 1996-os törvénnyel kapcsolatosan megoszlanak a vélemények. Dr. 

Kovács Árpád a MAÉT Vadászati és Vadgazdálkodási Szakbizottság elnöke, 

a törvénymódosítást szorgalmazta. Szerinte a közelmúltban megjelenő 

vadászbotrányok (Például olasz vadászok –magyar segítőtársakkal, 

kereskedelmi céllal nagyarányú madárirtást végeztek a szigorúan védett 

madárállományában a Dél-Alföldön.) azt igazolják, hogy néhányan átvették 

az elmúlt rendszer sajnálatos vadászgyakorlatát- a közérdek és a jog 

semmibevételét, a „mindent lehet, mert ha probléma lesz, a kapcsolatok 

révén úgyis elkenjük” jól bevált szemléletét. A hasonló jellegű, gazdasági 

célt szolgáló történtek is megerősítik, hogy az 1996. évben, a Horn-kormány 

idején elfogadott vadászati törvény (1996. évi LV. tv.) újra-gondolásra és 

módosításokra szorul.
8
 (Ezt a 79/2004-es FVM végrehajtási rendelettel 

korrigálták.) 

 

Az 1996-os vadászati törvénnyel kapcsolatban az a véleményem, hogy 

mindig is lesznek olyan pontjai – bekezdései, paragrafusai – amelyek egyes 

szakemberek számára nem elfogadhatók. Hiszen nem lehet kiváló, hibátlan 

törvényeket, szabályokat, és ehhez kapcsolódó szankciókat alkotni. A múló 

                                                           
8
 www.pointernet.pds.hu/ujsagok/agraragazat/2001-ev/12-december/agrarag2001-11-

01.html 
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évek során, mindig lesznek módosításra szoruló szabályok a fejlődés, az 

innováció következtében. 

 

2.5. A vadászat intézményi háttere  

Vadászatra jogosultnak önálló vadászati jog esetén, a vadászterület 

tulajdonosát, társult vadászati jog esetén a vadászterület tulajdonosainak 

közösségét, vadászati jog haszonbérbeadása esetén a haszonbérlőt kell 

tekintetni (1996-os LV törvény). 

A társult vadászati jog gyakorlása esetén a jogosultak lehetnek: 

 földtulajdonosi közösségek: saját maguk gyakorolják a 

földtulajdonosi és vadászati jogokat, 

 haszonbérlők: vadásztársaságok, erdőgazdaságok, Kft-k stb. 

 

A vadásztársaság önálló jogi személyként működő helyi szervezet, a 

vadászatra jogosult egyik formája. Célja, hogy a rájuk vonatkozó 

jogszabályok betartásával gazdálkodjon és vadásszon, szem előtt tartva a 

környezet- és természetvédelmi előírásokat, valamint a gazdaság érdekeit 

(Bagdi, 2004).  

 

A vadásztársaságok nem nyereségorientáltak, ezért a képződő haszon 

visszaforgatódik a vadgazdálkodásba. Egy vadász sem kap a társaság 

eredményéből hozamot, de az egy évre járó vadászrészre (kompetenciára) 

igényt tarthat, valamint használhatja a társaság felszereléseit, eszközeit, 

beleértve a vadászházat is. 

 

A vadásztársaság tevékenységét a társaságba tömörült sportvadászok, és a 

hivatásos személyzet segítségével valósítja meg. A sportvadász nem felelős 

személy szerint a vadgazdálkodási tervért, csak közreműködik annak 
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teljesítésében, és köteles az előírt tagdíjat, egyéb vagyoni hozzájárulást 

megfizetni. A hivatásos vadász legfontosabb feladata a vadállomány 

gondozása és védelme, valamint a terület őrzése (Bencze-Dániel, 1978). Az 

egyéni és hivatásos vadászok érdekeit az 1998-ban alakult Országos Magyar 

Vadászkamara (OMVK) védi, a vadásztársaságokat az Országos Magyar 

Vadászati Védegylet (OMVV) képviseli. 

 

Vadászterületnek minősül – hasznosítási formájától függetlenül – az a 

földterület, valamint vízfelület, amelynek kiterjedése a háromezer hektárt 

eléri, és szemközti határvonalainak távolsága legalább háromezer méter, 

továbbá, ahol a vad  

a) a szükséges táplálékot megtalálja,  

b) természetes szaporodási feltételei, valamint  

c) természetes mozgásigénye, búvóhelye, nyugalma adott (Mikó et al, 

1996). 

Dobos (2001) részletezi a vadászterületek kötelezettségeit: minden 

vadászatra jogosult köteles vadászterületenként egy, illetve minden 

megkezdett 3.000 hektárnyi vadászterület után legalább egy hivatásos 

vadászt foglalkoztatni. A hivatásos vadász szakmailag hozzájárul a 

vadgazdálkodási üzemtervben, és az éves vadgazdálkodási tervben foglalt 

előírások teljesítéséhez, ellátja a vadállomány és élőhelyének védelmével 

kapcsolatos szakfeladatokat, közreműködik a vadászat szabályainak 

megtartásában.  
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2.6. A vadállomány fontosabb jellemzői 

2.6.1. A vadállomány hasznosításának céljai, módszerei 

A vadgazdálkodás módszereit és eszközeit meghatározzák a környezeti 

adottságok, és a társadalmak fejlettsége (Diamond, 2000). A megújuló, vagy 

megújítható biológiai erőforrásokat okszerűen, a forrásokat megőrizve és 

fenntartva kell hasznosítani. A velük való gazdálkodás célja a tartós 

hozamokhoz való jutás. A megújítható erőforrások esetében azonban 

nemcsak a pénzbeli értékeket kell figyelembe venni, hanem azt is, hogy az 

adott forrás tönkretétele milyen közvetett károkkal is jár (Bailey, 1984).  

 

A fejlett társadalmakban ma már a vadat az ökoszisztémák szerves 

részének tekintik, a vadállományt pedig megújítható, véges készletű 

természeti erőforrásként kezelik, amelyet védeni kell és ha lehetséges, az 

ökológiai ismereteinkkel összhangban kell hasznosítani (Gilbert-Dodds, 

1992). A megújítható természeti erőforrások használata létfontosságú az 

emberiség számára, ezért a környezetvédelmi politikának figyelmet kell 

fordítania a fajok sokszínűségére és produktivitására is (Lapointe, 2003). 

 

A XXI. század vadgazdálkodásának egyik legjelentősebb kihívása, hogy a 

szakmai szempontokat és ismereteket, hogyan lehet a sokszor kívülálló és a 

hozzá nem értő, de befolyásos csoportokkal szemben sikeresen képviselni. A 

vadgazdálkodás is folyamatos beavatkozások sorozata, amely rendszeresen 

visszatérő lépésekből áll. Ezeket a lépéseket a tudatos vadgazdálkodás 

megtervezi és végrehajtja, valamit szükségszerűen újratervezi. Ez a 

„körfolyamat” a következő 6 lépésből áll: a célok meghatározása, az 

eszközök számbavétele, a lehetséges változatok meghatározása, döntés, 

megvalósítás és az eredmények értékelése (2.6.1.1. ábra) (Heltay-Kabay, 

2006). 
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Értékelés

Célok

Eszközök

Lehetőségek

Döntés

Alkalmazás

 

2.6.1.1. ábra: A gazdálkodás, mint egymást követő tevékenységek 

körfolyamata 

Forrás: Heltay-Kabay, 2006. 

 

A fenti ábra alapján tehát eredményes vadgazdálkodásról csak akkor 

beszélhetünk, ha a rendelkezésre álló eszközök, ismeretek és tapasztalatok 

felhasználásával, az állomány részére meghatározott célt el tudjuk érni a 

sikeres irányítás és befolyásolás következtében (Nelle, 1998).  

 

2.6.2. Az állománykezelés alapelvei  

Az állománykezelés bonyolult tevékenységek összessége. Ezzel 

kapcsolatban néhány fontos fogalom meghatározása szükségszerű. 

Populáció: „azonos fajú szervezetek csoportja, amelyek bizonyos 

időpontban meghatározott helyet foglalnak el” (Krebs, 1978). Állomány: a 

populációnál tágabb értelmezést jelent, a megfigyelt, azonos fajú egyedekből 

álló csoport (Náhlik, 1995). Állományszabályozás: a populáció 

paramétereinek, gazdasági szempontokat figyelembe vevő befolyásolása 

(Náhlik, 1995) (tágabb kategória, mint a hasznosítás). Faragó-Náhlik (1997) 

állományszabályozási modellt dolgoztak ki a hazai szarvasfélékre 

vonatkozóan. A modell alapján megállapítható, hogy a gím szaporodása és 

halálozása az egyes életszakaszokban sűrűségfüggő. Állományhasznosítás: 

ökológiai értelemben „az állomány olyan kezelése, amely fenntartható 
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hozamokat biztosít” (Caughley, 1977). Vadeltartó képesség: ökológiai 

vadeltartó képesség azon egyedek maximális számát jelenti, amelyet a 

környezet el tud tartani (Faragó-Náhlik 1997). Ökonómiai értelemben 

(„vadtűrő képességnek” is nevezik) a vadgazdálkodással közös területen 

működő más ágazatok céljainak károsítása nélkül elvisel (Csányi, 1994). 

 

Jelenleg a körzetekben élő állomány a fenntartható létszámot meghaladja, 

amelyet a becslési- és terítékadatok bizonyítanak. Cél, a mennyiség 

módszeres csökkentésével viszonylag állandó ivar - és korösszetételű 

állomány kialakítása, amellyel biztosítható a fenntartható legnagyobb 

hozam. Ezt minden körzetben külön-külön kell szabályozni, és a teríték- 

valamint a becslési adatok alapján lehet következtetni, hogy mikor éri el az 

állomány az eltartható mennyiséget (Rácz Fodor, 2004c). De a vadeltartó 

képesség meghatározásánál figyelni kell arra is, hogy ha a lehető legnagyobb 

mennyiségű és a legjobb minőségű táplálékkészlet elérését tűzzük ki célul, 

nem biztos, hogy a legnagyobb hozamot érjük el vele (Fowler, 1981). 

 

A korcsoport létszámot fiatal korban lehet beállítani. A csökött, formahibás, 

szabálytalan agancsú bika mindig lőhető. Ha a körzet gímállományára 

jellemző a rossz ivar- és korösszetétel – vagyis túl sok a tehén és életkoruk is 

magas – ezt a borjúállomány túlhasznosításával igyekeznek ellensúlyozni. A 

bikaállományra – a nyereség szempontú trófea centrikusság miatt – jellemző 

az elfiatalodás, ami az ivararány romlását okozza. Magasabb hozamok 

elérése érdekében a vadgazdálkodók az állománynövekedést helyezik 

előtérbe, ennek következtében megnő a mezőgazdaságban okozott károk 

mennyisége is, ami egyre nagyobb konfliktusokhoz vezet a termelők és a 

vadgazdálkodók között. Így a legnagyobb költséghányadot a 

vadásztársaságok számára a vadkár jelenti, amelynek következtében 
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állománycsökkentések kezdődtek meg, tovább rontva ezzel az állomány 

szerkezetét (Burzuk, 2004). 

 

Az erdőterület bővítés igazi élőhely fejlesztés a nagyvad számára. Hosszú 

távú megoldást, csak a vad és élőhelye egyensúlyi állapotának visszaállítása 

jelenthet, azaz az elviselhető kár (5%) mértékéig kontrolálni kell a nagyvad 

létszámát (Nádas, 2001). 

 

Ki kell emelni azt a fontos tényezőt, hogy a felelős vadgazda a nagyvadas 

élőhely fejlesztési tevékenységével az erdei életközösség, és a 

vadgazdálkodásban szerepet nem játszó fajok számára nem okozhat károkat. 

Tehát figyelembe kell vennie a természetvédelmi értékeket, valamint az erdő 

biodiverzitásának megtartását is. Az erdőt kezelő szakember tevékenysége 

hat a vad élőhelyére, ezért a vadgazda és az erdőgazda szoros 

együttműködése elengedhetetlen az élőhely javító erdőgazdálkodási 

beavatkozások területén (Heltay-Kabay, 2006). A vadgazda feladata a 

vadállomány megfelelő szabályozásán keresztül az, hogy mérsékelje az 

egyedszámok ingadozását, valamint a tervezhető és kiszámítható bevételek 

és költségek elérése (Giles, 1978).  

 

Az ember tájátalakító tevékenysége kezdetén Magyarország majdnem 85%-

át erdő borította. Ezen erdők nagy része állandó, vagy időszakos vízborítás 

alatt volt. Az itt élők égetéssel, lecsapolásokkal jutottak legelőkhöz, szántó 

területekhez. Ennek következtében a honfoglaláskori erdősültség már csak 

37% volt, tehát erdeink közel felét, már őseink bejövetele előtt elpusztították 

(Bartha-Oroszi, 1995). Ezt követően a XIX. századig jelentősebb 

átalakítások országos szinten nem jelentkeztek. A XIX. század második 

felében hazánk területe az ármentesítések, a folyószabályozások, a 
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lecsapolások, a belvízelvezetés és az erdősítés kapcsán nagymértékben 

megváltozott (Frisnyák, 1990). Az 1846-1920 közötti tájátalakítást egyes 

szakemberek második honfoglalásként értékelik. 

 

Magyarország erdőállományának nagysága az 1950-es évektől folyamatos 

növekedést mutat, például Somogy megyében 2001-ben 300 ha erdő jut 

1.000 lakosra. Az erdészeti adattár szerint 27,5%-os erdősültséggel Somogy 

az 5. országos viszonylatban, a cél az egyharmados arány elérése (Állami 

Erdészeti Szolgálat, 2002). 

 

2.6.3. Vadállomány becslési eljárások 

Valamennyi vadgazdálkodónál minden vadászidény végén, a Vadászati 

törvény (VTV) évente kötelező vadlétszám-becslést ír elő, ezt teljesíteni 

szükséges. A vadgazdának is alapvető célja, hogy tisztában legyen saját 

vadállománya létszámával, fajonként, és lehetőség szerint ivaronként is. A 

kilövési tervek elkészítésének ez az előfeltétele, és ez alapján engedélyezi, 

esetleg módosítja a hatóság a benyújtott terveket. Figyelembe kell venni azt 

is, hogy az őszi vadászati hasznosítás állománycsökkentő hatása fontos 

tényező az állományok nagyságának hosszú távra történő tervezése során 

(Aebischer, 1991). 

 

Egy körzet állománygazdálkodásában mindaddig üres frázisok maradnak, 

míg nem kapcsolódnak egy korrekt vadlétszám-becsléshez és az ennek 

függvényében meghatározott kilövési tervhez. Jelenleg megközelítően 

pontos, objektív létszámbecslési eljárások nincsenek (Rácz Fodor, 2004c)  

 

A legnagyobb problémát az okozza, hogy a vad a takarás, a fedett terep miatt 

nehezen látható így lehetetlen minden vadat megszámolni, emiatt különböző 
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vadlétszám-becslési eljárások alakultak ki. Azonban valahogyan számba kell 

venni azt a vadat is, ami területbejáráson, vadászat közben nem látható, nem 

vehető észre, jelenlétére legfeljebb különböző jelekből következtethetünk. A 

földi létszámbecslési módszerek sajnos elég pontatlanok, még akkor is, ha 

nagy gondossággal végzik el azt (Bencze, 1979). 

 

Egy másik becslési eljárás szerint repülőgépről lefényképezik a 

vadászterületet, és a fotókon összeszámolják a vadat. Magyarországon már a 

’70-es, ’80-as években is végeztek légi fotózással vadlétszám-becslést. Az 

1990-es években Heltay István és munkatársai próbálták meg újra a légi úton 

történő vadlétszám-becslést. Ők nem a terület teljes lefényképezésével 

próbálkoztak, hanem előre kijelölt mintasávokat repültek le, és az itt látott 

vadmennyiségből következtettek a vadászterület vadállományának méretére. 

Ez a becslési eljárás nem túl drága és ráadásul sokkal pontosabb, a 

valósághoz jóval közelebb álló adatokat ad, mint eddig bármelyik földi 

becslési módszer. Egy 4000 ha-os területet mindössze 2 és fél óra alatt végig 

lehet fényképezni, ezért kicsi a valószínűsége annak, hogy egy-egy vadat 

többször is lefényképezzünk (Kása, 2006).  

 

A becslési eljárások különbözőségéből ered az, hogy a becslési adatok és a 

teríték adatok nincsenek összhangban egymással (Sugár, 2003a), sőt a 

pontatlanságokból eredően a becsléseknek nincs valós alapja egyik nagyvad 

esetében sem (Sugár, 2003b). Ez a tény nagymértékben megnehezíti 

mindazon kutatók vizsgálatait, akik ezzel a területtel foglalkoznak. 
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2.6.4. Az erdei vadkár 

Lényegesnek ítélem megemlíteni szakirodalmi áttekintésemben a vadkárt, 

mert az erdő- és a vadgazdálkodás egyik legkritikusabb területe, mind 

gazdasági és mind ökológiai szempontból egyaránt. A vadkárt különböző 

szerzők eltérően definiálják. Például Bencze (1972) a vad által elfogyasztott 

növényi részeket úgy tekinti, mint ami a vadban hasznos termékké válik, 

amely így nem is jelentkezik kárként. Tehát a fatermesztésben történő 

mennyiségi, minőségi kiesés a vadgazdálkodásban térül meg.  

 

A vadkárt a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 

szóló 1996. LV. törvény 75.§ (1) bekezdése is nevesíti: „A jogosult az e 

törvényben foglaltak alapján köteles megtéríteni a károsultnak a gímszarvas, 

a dámszarvas, az őz, a vaddisznó, valamint a muflon által a 

mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban, továbbá az őz, a mezei nyúl és 

a fácán által a szőlőben, a gyümölcsösben, a szárazföldön, az erdősítésben, 

valamint a csemetekertben okozott kár öt százalékot meghaladó részét (a 

továbbiakban együtt: vadkár).” 

 

A vadkárok alakulását több tényező is befolyásolja: 

 vadlétszám, valamint annak fajonkénti változatossága, 

 időjárási körülmények, 

 élőhelyek táplálékellátottsága, 

 a védekezés mértéke és hasznossága (Heltay-Kabay, 2006). 

A fiatal erdők igen érzékenyek a károsításokra. A vad által okozott rágás- és 

hántáskár néhány fafaj esetében már elviselhetetlen. A kritikus pontot az 

jelenti, hogy a vadkár viszonylag egyszerű eszközökkel elhárítható lenne. A 

kártérítések, a kármegelőzés és a haszonbérlet költségei, mind súlyosan 
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érintik az erdőgazdálkodókat. (Nádas, 2001). De ne feledkezzünk meg 

Wentzely (1993) szavairól sem, aki szerint „Az erdő mindig újra éled!”. 

 

Az elmúlt időszakban (1991-től) a minőségi és a mennyiségi vadkár is 

csökkent, amelynek oka a sok kerítésépítés. Ez a kerítésépítési láz – a 

vadkár megelőzése érdekében – csak egy határig alkalmazható, hiszen ezzel 

rontjuk a vad élőhelyi feltételeit és az erdők közjóléti értékeit. Ezért a 

vadkármegelőzés hatékony eszköze a szakszerű állományszabályozás 

lehet. Ma az országban az állományszabályozás valamennyi nagyvadfaj 

esetében létszám-apasztást jelent (Heltay-Kabay, 2006). Véleményem 

szerint ez a folyamat csak egy meghatározott mértékig lehetséges, hiszen a 

lelövések okozta károkat évekig tart kijavítani. Tudom, ezt nagyon nehéz 

mérni a becslés okozta pontatlanságok következtében. 

 

A létszám-apasztást illetően figyelembe kell venni a nagyvadállomány 

létszámát, amelyet az élőhely vadeltartó képessége határozza meg. Az 

eltartható vadlétszámot – mivel a vad téli élőhelye az erdő – az erdő adta 

táplálék kínálat nagymértékben meghatározza. Mindezt azonban jelentős 

mértékben befolyásolja a megfelelő erdőgazdálkodás is. Az állomány 

szabályozása a vadászok kezében van, mert a nagyvadfajok természetes 

ellenségei kipusztultak, azonban egy dolgot szem előtt kell tartaniuk, amit 

Heltay (2000) a Vadgazdálkodás Alapelvei c. könyvében fogalmazott meg: 

„Felelősséggel vadászni csak akkor lehet, ha a vad érdekében szakszerű és 

tervszerű vadgazdálkodási tevékenységet folytatnak. Széleskörűen 

értelmezve a vadgazdálkodás a vadon élő állatfajok és ezek élőhelyeinek 

kezelésére, befolyásolására irányuló tevékenységek összessége és 

rendszere.”  
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Számos kutatás készült, amely az erdei vadkár és a vadlétszám közötti 

összefüggéseket vizsgálja. Bán (1998, 2005) biometriai számításai nem 

támasztották alá a létszám és a kár közötti szoros összefüggéseket. Szemethy 

és Bleier (2004) öt dél-dunántúli megyében (Somogy, Vas, Zala, Veszprém, 

Baranya) végzett hasonló jellegű vizsgálatokat, és véleményük megegyezik 

Bánéval. Vizsgálataik során arra a megállapításra jutottak, hogy a növekvő 

vadkárok a következő években a becsült szarvaslétszám növekedését 

eredményezik.  

 

2.7.A gímszarvas és a trófeabírálat sajátosságai 

2.7.1. A gímszarvas élettani jellemzői 

Már előzőekben említettem, hogy Magyarország nagy múltú vadászati 

történelemmel rendelkezik, amelyet ma és a jövőben is fenn kell tartani. 

Kutatásaimban a vadászható nagyvadfajok közül – az adatbázis túlzott 

nagysága miatt – csak a gímszarvas kilövéseket elemeztem és értékeltem. 

Választásomat Brehm (1995) a XIX. században élő kiváló zoológus 

munkájából idézve az alábbiakkal indoklom: „Valamennyi szarvasféle 

között számunkra a legfontosabb és bennünket a legjobban érdekel a nálunk 

is honos gímszarvas, mely a szarvasok családjában a legpompásabbak és 

legnemesebbek közül való. Karcsúsága ellenére is erőteljes, izmos, arányos 

alakjánál és nemes, büszke testtartásánál fogva méltán illeti meg német 

elnevezése: "Edelhirsch" = nemes szarvas, mely elnevezés nálunk nem 

használatos.”  

 

Hazánk területén megtalálható szarvasfélék a gím, a dám és az őz. A 

gímszarvas hímjét bikának, nőstényét tehénnek, a nem borjazottat ünőnek, 

szaporulatát borjúnak nevezzük. Csapatban élő állat, külön - külön a bikák és 

a tehenek. Az erdők királyának fontos testrésze az agancs, amely a jó 
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adottságú bikák esetében 12 éves korig évről évre fejlődik. Kialakulása függ 

a bika egyéni képességeitől, a korától, a táplálkozási szokásaitól és az 

ivararánytól (Bertóti, 1974).  

 

A gímszarvas életkor szerinti besorolása a következő: 

 Fiatal: 2-5 év 

 Középkor: 6-10 év 

 Idős kor: 10 év felett 

 Golyóérett: 12-13 év, amelynek agancsa meghaladja a 10,5 kg-ot, 

CIC pontértéke 200 feletti (A Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi 

Tanács javaslatára létrehozott nemzetközi trófeabírálati képlet 

alapján kapott pontérték.), és szabályos aganccsal rendelkezik 

(szemág és középág is megvan).  

 

A gímszarvas tenyésztés versenyképessége a hagyományos háziállatokhoz 

képest számos kedvező tulajdonságokkal rendelkezik. Ilyen többek között a 

tehenek hosszú, hasznos élettartama, gyepre alapozott tartása, alacsony 

élőmunka igénye és kedvező ivararánya (Sugár, 1989, Horn et al, 2001).  

 

2.7.2. A trófeabírálat általános jellemzői 

A Vadgazda magazin 2003. januári számában a kaposvári „szarvas-

konferenciáról” megjelent cikkében (Burzuk), többek között a trófeabírálat 

kialakulásával és problémáival foglalkozott.  

 

Hazánkban 1871-től rendeztek évente trófeakiállításokat, amelyek rangsorát 

szemrevételezéssel döntötték el, mert ekkor még nem alakult ki a pontozási 

rendszer. A trófeákat az 1920-as években kezdték először feljegyezni, amely 

a Nemzeti Vadászati Védegylet igazgatása alá tartozott. A pontozási 



 36 

rendszert 1925-től alkalmazott Nadler-képlet alapján vezették be. A második 

világháborút követő években, a nagyvadállomány létszámának növelése volt 

a cél, ezért 1950-ig tilos volt a gímszarvas vadászata. 1957-től már érkeztek 

külföldi vadászok is hazánkba, ekkor a trófeabírálatot az Országos 

Trófeabírálati Bizottság (továbbiakban OTBB) tagjai látták el, akik 1954-ben 

véglegesített képlettel dolgoztak. Majd 1982-től megyei bizottságok jöttek 

létre, amelyek csak a hazai vadászok által lőtt nagyvad trófeáját bírálhatták 

le (Burzuk, 2003).  

 

Fontosnak találom megjegyezni, hogy az igazi agancs minden mesterséges 

beavatkozás és segítségadás nélkül a természet által alkotott, az élőhely 

erejével termelt tanúsítvány, amely rámutat a környezet állapotára is (Dobos, 

2001). 

 

2.7.3. A trófeabírálat gyakorlati szerepe 

A vadgazdálkodási egységek üzemterveinek betartásához elengedhetetlen a 

vad élőhelyeinek és állományainak folyamatos regisztrációja. A regisztráció 

a selejtezés szempontjából is nélkülözhetetlen, mert a trófea alapján 

szelektálnak a vadászok és a vadőrök is. Ezt az eljárást nehezíti, hogy a 

tehenek nem viselnek agancsot, tehát itt másképp kell a kort meghatározni. 

A bírálatok során a legnagyobb problémát a szankciók, mínusz pontok adása 

jelentette. Ennek oka a korbecslés, mivel nincs egzakt megoldás a pontos kor 

megállapításához, ezért a korán elejtett vad miatti mínusz pontoknak nincs 

biztos alapja (a negatív pontozás pénzügyi szankcióit 2004-ben eltörölték). 

 

Gál (2003) a kormeghatározási módokat taglalja. Első lépésben külön kell 

választani az élő - és az elejtett vad korbecslését. A vadász legfontosabb 

tudnivalója, hogy milyen korú is lehet a vad, amire rá akar lőni, ugyanis ez 
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az állomány fenntartása, az üzemterv megvalósítása érdekében fontos. Élő 

vad esetében viselkedéséből, a testfelépítéséből és az agancsából is 

következtetni lehet a szarvas korára.  

 

Az elejtett vad korbecslése – Páll (1985) szerint – agancstő, koponyaporc, 

levetési sík és koponyavarrat alapján lehetséges. 

 

Barsi (1997) fogorvos szakdolgozatában olvastam nagyon pontos 

kormeghatározási módokról, aki a fogváltást és a fogkopást vette alapul. 

Szerinte pontos kort kapunk a metszőfogak koronamagassága, és dőlési 

szöge, valamint a foghézag hossza alapján. Ez az új kormeghatározási 

módszer igen pontos, azonban drága és időigényes, amely miatt ezt a 

módszert a trófeabírálatot végző szakemberek nem alkalmazzák a 

gyakorlatban. 

 

A trófeák minőségének elbírálását és összehasonlítását bírálati képletek 

segítségével végzik. „Hazánkban a szarvasagancsot kétféle képlet alapján 

értékelik. A magyar Nadler-képlet 1927-től több változtatáson ment át, s 

ennek alapján szerkesztették 1937-ben a nemzetközi kiállításokon jelenleg is 

használatos Nemzetközi képletet (CIC: Nemzetközi Vadászati és 

Vadvédelmi Tanács által meghatározott), amely 1954 óta változatlan 

formában használatos”(Bán et al, 1986).  

 

A két képlet majdnem azonos, csak a pontszámok nagyságrendjében van 

eltérés. Az érmek alakulása: 

Nadler szerint  

-  200 pont felett arany -,  

- 190-199,99 pontig ezüst -, 
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- 180-189,99 pontig bronzérmes a vad. 

CIC alapján: 

 - 210 pont felett arany -, 

- 190-209,99 pontig ezüst -, 

- 170-189,99 pontig bronzérmes a trófea. 

A trófea bírálatához, méréséhez mérőszalagot használnak, amely 

segítségével megállapíthatóak a trófea pontos méretei (szárhossz, 

koronaágak-, szemágak-, középágak-, jégágak hosszméretei, tűzés, nagyhúr, 

szár körméretek, koponya), valamint megmérik és lepontozzák az agancs 

súlyát, szépségét, és megállapítják a korát, majd ezeket a 

trófeatörzskönyvben rögzítik (2. melléklet). Régen ezt napló formában 

őrizték meg, ma már számítógépes adatfeldolgozás folyik. Az OTBB által 

végzett első átfogó hazai számítógépes elemzés, az 1958 óta felvett adatok 

alapján készült (Szidnai, 1978).  

 

A nemzetközi pontozás országszerte elfogadott ugyan, de véleményem 

szerint vannak hiányosságai. Például a zárttéri vadaskertekben elejtett bikák 

trófeái felkerülhetnek a ranglistára. Ez az oka, hogy újabb pontozási 

rendszerek alakulnak ki (például Amerikában, ahol a vadaskertek száma 

kiemelkedő), hogy áthidalják a zárttéri vadgazdálkodásból adódó trófea 

előnyöket. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a szakemberek összessége 

elítéli a zártkerteket, csak ezzel kapcsolatban vannak ellentétes vélemények. 

A CIC egyik célja, hogy a közeljövőbe elkülönítse a zártkertekben elejtett 

bikák trófeáit. 
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2.8. A Dél-dunántúli régió természeti jellemzése 

Természeti adottságait tekintve Dél-Dunántúl felszíne igen változatos. A 

hegységek gazdagok ásványi anyagokban és energiahordozókban. A 

régióban rendkívül sok értékes gyógyhatású ásványi összetételű hévizek 

találhatók. Keletről és délről két, gazdasági, természeti és kulturális 

szempontból nagy jelentőségű folyó (Duna, Dráva) határolja. Az állóvizek 

közül a legjelentősebb a Balaton, amely nagy jelentőséggel bír a régió 

idegenforgalma szempontjából. Dél-Dunántúl éghajlata átmeneti jellegű, az 

uralkodó kontinentális mellett óceáni és mediterrán hatások is jelentkeznek. 

A régió klímája a sokszínű éghajlati adottságok és a relatíve kisebb 

aszályveszély miatt a mezőgazdasági termelés szempontjából kedvezőnek 

mondható. Területe alapján (14 169 km
2
) közepes méretű régiónak számít, 

az ország területének a 15%-át foglalja el (KSH, 2000).  

 

2.8.1. A Dél-dunántúli régió mezőgazdaságának fontosabb adatai 

A Dél-dunántúli régióban az agrárgazdaság és a kapcsolódó 

élelmiszergazdaság szerepe jelentős. 2002-ben az agrárium részesedése a 

régió bruttó hozzáadott értékéből 9,1%, ami kétszerese az országos 

átlagnak (4,3%). A kisebb településeken majdnem kizárólag a mező- és 

erdőgazdálkodás nyújt helyi foglalkoztatási, megélhetési lehetőséget. Az 

1990-es évek társadalmi-gazdasági változása a helyi agráriumot is jelentősen 

érintette. A mezőgazdasági termelés visszaesett, a beszűkülő piacok, a romló 

ágazati rentabilitás következményeként. De a fontosabb növények 

termésátlagát tekintve a Dél-dunántúli régió továbbra is vezető pozíciót tölt 

be, ugyanis kedvezőek a feltételek számos fontos növény (búza, rozs, árpa, 

kukorica, szója, cukorrépa stb.) termesztéséhez. 
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A szervezeti struktúra az utóbbi csaknem két évtizedben jelentősen átalakult, 

és ez – hasonlóan az ország többi területéhez – a mezőgazdasági szervezetek 

számának növekedésével, az átlagos üzemnagyság csökkenésével járt együtt. 

A tulajdonosi szerkezet átalakulásának eredményeként a földhasználat 

gazdálkodási formánkénti megoszlása is megváltozott; elsősorban az egyéni 

gazdálkodók száma növekedett.
9
  

 

A régió adatai intenzív földhasználatra utalnak. A földterület 61,2%-a 

mezőgazdaságilag művelt, ami az ország mezőgazdasági területének 14,1%-

a. A mezőgazdasági terület megyénkénti eloszlása egyenletesnek tekinthető, 

ezen belül legnagyobb arányban Somogy részesedik (38,4%), Baranya 

31,7%-ot, Tolna 29,9%-ot képvisel (KSH, 2000). 

 

A Dél-dunántúli régiónak (24%) az országos átlagot 4,1%-kal meghaladó 

erdősültsége van (a földterület 23,1%-a). Ezen belül különösen Somogy 

(29,6%) és Baranya megye (24,4%) mutatói kedvezőek országos 

viszonylatban is. Tolna megye erdősültsége 17,5% (KSH, 2005). A régió 

további adottsága, hogy kedvező lehetőséget kínál erdőtelepítésre, amely a 

jövőben az alternatív földhasznosítás egyik iránya lehet. Emellett pedig a 

környezetvédelmi szempontok is fontos szerepet játszanak az erdőtelepítések 

kapcsán. 

 

2.8.2.  A Dél-dunántúli nagyvadas körzetek jellemzői 

A Tolna megyében vadászatra jogosult 63 vadgazdálkodási egység (a 

továbbiakban: VGE) 328 813 ha-on folytat vadgazdálkodási tevékenységet 

(Rácz Fodor, 2004d). Az 63 VGE-ből 10 (16%-a) területen a tulajdonosi 

közösség gyakorolja a vadászat jogát, míg a többi 50 (84%-on) területen 

                                                           
9
 www.nimfea.hu/programjaink/nft10.htm 
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haszonbérleti szerződéssel a vadásztársaság. Ezen területek közül 61 

vadgazdálkodási és 2 génállomány megőrzési rendeltetésű. A megyében 

2000 fő feletti a vadászok száma. 
10

  

 

Baranya megyében 62 vadászatra jogosult vadgazdálkodási egység van. 

Vadgazdálkodásra alkalmas területnagysága 322 359 ha. A megye területén 

2 nagyvadas körzet található (III/1. Dél-baranyai nagyvadas körzet és a IV/3 

mecseki nagyvadas körzet). A megyében ugyancsak 2000 fő feletti a 

vadászok száma (Rácz Fodor, 2004a,b). 

 

Somogy megyében 86 vadászatra jogosult vadgazdálkodási egység 

található, amely 588 673,3 ha-on folytatja tevékenységét. A megye egyben a 

IV/2-es Somogyi nagyvad gazdálkodási körzet is, melynek területét 6 

alkörzetre osztották fel. A körzet kiváló szarvas gazdálkodását jelzi, hogy 8 

db gímszarvas-génmegőrzés célú különleges rendeltetésű terület került 

kijelölésre (Rácz Fodor, 2004c). A külföldiek által kiváltott vadász 

engedélyek száma 3512 db volt 2005-ben. A megyében 3500 fő feletti a 

hazai vadászok száma. 

 

Meglátásaim szerint a régió adatai is mutatják, hogy Magyarország 

vadállománya olyan adottságokkal rendelkezik, amelyek megfelelő 

befektetés, támogatás és marketing mellett hosszú távon sikeres ágazat lehet. 

Ugyanis Magyarország megítélése a nyugati vadászati piacon jó, ezért a 

magyar vad és a vadászat továbbra is jelentős kínálati lehetőségekkel bír.  

 

                                                           
10

 

http://www.tolnamegye.hu/index1de7.html?parentid=205&option=displaypa

ge&Itemid=208&op=page&SubMenu=&lng=1 
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2.8.3. Gímszarvas lelövés és bírálat a régióban 

A lelövések igen fontosak az erdő teherbíró képességének fenntartása, a 

gímállomány elszaporodásának megakadályozása, a természetes egyensúly 

megőrzése, a selejt és a sebesült szarvasok szelektálása, valamint az erdei és 

mezőgazdasági vadkár csökkentése miatt. 

 

2.8.3.1. táblázat: A gímszarvasbika becslése és terítéke a Dél-Dunántúli 

régióban (db), 1996 és 2006 között 

Év 
Gímszarvasbika becsült állománya Gímszarvasbika teríték 

Somogy Tolna Baranya Somogy Tolna Baranya 

1996 2494 823 1289 782 240 419 

1997 3256 1760 2324 810 301 485 

1998 3503 1718 2505 931 354 566 

1999 3656 1783 2201 1099 394 650 

2000 3964 1637 2390 1278 490 782 

2001 4306 1624 2731 1341 491 826 

2002 4174 1754 2561 1407 554 999 

2003 3867 1724 2616 1498 555 1080 

2004 4052 1474 2357 1491 551 1019 

2005 4088 1538 2268 1447 571 882 

2006 3898 1531 2092    

Forrás: OVA, 1996-2006. 

 

A Dél-dunántúli régióban egyaránt kiemelkedő a gímszarvasbika becsült 

állománya, és a terítékre került bikáinak száma (2.8.3.1. táblázat). Látható, 

hogy kimagasló számú bika került terítékre az elmúlt 10 évben is (számuk 

megduplázódott). A gímszarvas becslésekre vonatkozó országos rangsorokat 

figyelembe véve, Somogy és Baranya megye az élmezőnyben (1-3.) 

helyezkedik el, míg Tolna 8-11 helyezéseket érte el. A Somogyi gímtrófeák 

minőségét jellemzi, hogy a világranglista első 50 helyezettje között 5 db 

itt található (Buzgó, 2007).  
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A gímszarvasbika lelövések magyarországi helyzetét (2.8.3.1. térkép) 

vizsgálva megállapítható, hogy a Dunántúl egész területén jelentős a 

számuk. 

 

2.8.3.1. térkép: Gímszarvasbika lelövés Magyarországon,  

2005/2006. vadászati év 

 

 

Forrás: OVA, 2006. 
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3. A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŰZÉSE 

 

A magyar vadgazdálkodás hatalmas változásokon ment át az elmúlt 

évtizedekben, amely folyamatot számos siker, de legalább annyi probléma is 

jellemez. A sikerek közül elegendő a gím-, a dám-, az őz világrekordokra, 

vagy Magyarország bizonyos szempontból egyedülálló vadgazdálkodási 

modelljére, s az ebből származó, a kereskedelem terén megmutatkozó 

piacvezető szerepére gondolnunk. A fentiek alapján meg kell őriznünk a 

világviszonylatban is versenyelőnyt biztosító nagyvadállományunk 

minőségét, szem előtt tartva az eredményes gazdálkodást.  

 

3.1. kép: 2001-ben Lábod területén elejtett gímszarvasbika trófeája 

(16,81 kg, 262,82 pont) 

Forrás: Országos Trófeabíráló Bizottság, Budapest, 2002.  

 

A disszertációm megírásának célja az volt, hogy az elmúlt 16 év (1990-2005) 

trófeabírálati adatai alapján összehasonlítsam és kiértékeljem a Dél-

dunántúli régióban található vadgazdálkodási területek (körzetek) 

gímszarvas populációit, valamint pénzügyi adatsorait. Nem célom a 

területek vadgazdálkodási módját kritikailag elemezni, hiszen tudjuk, hogy a 
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Régió erdeiből igen kiemelkedő gímszarvas példányok kerültek terítékre, 

amelyek közül több trófea felkerült a világranglistára is (3.1. kép). 

 

A fentiek figyelembevételével a következő célokat tűztem ki: 

1. A Dél-dunántúli vadgazdálkodás helyzetelemzése a SWOT analízis 

segítségével, amelyet mélyinterjúk elkészítésével állítottam össze. 

 

2. Kategorizáló mutatószám kidolgozása, amellyel megvalósítható a 

vadgazdálkodási körzetek gímszarvas állományának minőségi 

fejlettségét meghatározó tényezők együttes kifejezése. 

 

3. A Dél-dunántúli régióban megvizsgálni a vadászatra jogosultak 

pénzügyi adatainak összefüggéseit.  

 

4. Elemezni a külföldi és a hazai vadászok számának és arányának 

alakulását, egymáshoz viszonyított változásait. 

 

A felsorolt célok megvalósításához elemzéseket végeztem a Dél–dunántúli 

régió vadgazdálkodási területeire vonatkozóan. Ehhez különböző – egyszerű 

és bonyolultabb – statisztikai módszereket használtam fel, annak érdekében, 

hogy az említett régió megyéit, illetve a három megyében megtalálható 

vadgazdálkodási körzeteket összehasonlítsam. Az elemzések 

eredményei olyan következtetések levonását tették lehetővé, amelyek 

segítséget jelenthetnek a vadgazdálkodás gyakorlati munkájában.  
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4. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

4.1. A vizsgálatok adatbázisa 

Doktori disszertációm elkészítése során a Dél-dunántúli régió 3 megyéjét, 

azon belül a 4 vadgazdálkodási körzet trófeabírálati adatait hasonlítottam 

össze 1990 és 2005 év közötti időszakra vonatkozóan. A vadászok által 

elejtett bikák trófeabírálati adatait az 1990-es évekig megyénként 

naplótörzskönyvben rögzítették, majd a számítógépes adatfeldolgozásra 

tértek át. A számítógépes adatbázis lehetővé tette a mélyebb, bonyolultabb 

statisztikai módszereket is alkalmazó kutatást. Ezért választottam az 1990-

2005-ös időszakot kutatásom alapjául. A 16 évet áttekintő kutatás megfelelő 

szakmaiságát biztosítja, hogy ez az időszak a szarvas kulminációjánál 1,5 

generációt jelenti. Azaz, azokat a bikákat is figyelembe tudtam venni, 

amelyek a 1990-es években születtek, így azok a vizsgálati időszak végén 

már 15 évesek voltak, tehát elérték a golyóérettséget.  

 

Az általam feldolgozott Dbase adatbázist a Somogy, Baranya, és Tolna 

megyei Vadászati- és Halászati Felügyelőség bocsátotta rendelkezésemre. 

 

A vizsgálatok a Dél-dunántúli régió vadgazdálkodási körzeteire vonatkozó, 

közel 40 000 (39 597) elemből álló adatállományra vonatkoznak, ezen 

adatokat egy Dos alapú (Dbase) adatbázisból konvertáltam át Excel és SPSS 

táblázatokba, megteremtve ezzel a statisztikai módszerekkel történő 

elemzések lehetőségét. A körzetek szerinti csoportosítás után az értékeléshez 

(adatbázis, táblázatok, diagramok, makrók és statisztikai analízisek 

készítése) az MsExcel és az SPSS programokat használtam, valamint a 

dolgozatomat a Microsoft Word szövegszerkesztő segítségével állítottam 

össze. 
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4.2. Alkalmazott statisztikai módszerek 

Kutatásaim primer és szekunder adatokra egyaránt épül. Primer 

információkhoz mélyinterjúk készítésével jutottam, amelyek során a félig 

strukturált megközelítést alkalmaztam. Ez olyan négyszemközt készülő 

kvalitatív eljárás, amelynek segítségével a szakemberek legmélyebb és 

legegyénibb gondolatairól kaphatunk információt. Az egyéni mélyinterjú 

kevésbé összpontosít egyetlen kérdésre, mert szélesebb területeket vizsgál, 

ám a „céltémákat” mégis előre meghatározott, témalista alapján tárjuk fel 

(Lehota, 2001). Az általam választott, rugalmas szerkezetű interjútípus 

segítségével feltártam a Dél-dunántúli régió vadgazdálkodásának mai 

helyzetét. 

 

A vadgazdálkodás fenntartásához, fejlesztéséhez, valamint az elérhető reális 

lehetőségek felméréséhez elengedhetetlen feladat a körültekintő, előrelátó 

tervezés. Több olyan elemzési módszert is kifejlesztettek már, amely ezt a 

célt szolgálja. Az egyik ilyen egyszerű és klasszikus, a SWOT analízis 

(Sarudi, 2004). A mélyinterjúkat feldolgozva feltártam a vadgazdálkodásban 

rejlő erősségeket és lehetőségeket, és megállapítottam azokat a területeket, 

ahol veszélyekre számíthatunk, és ahol átalakításokra, fejlesztésekre van 

szükség.  

 

A kutatás a vadgazdálkodási körzetek területi és minőségi 

fejlettségének, és ezek összefüggéseinek, elsősorban módszertani jellegű 

feldolgozását jelenti. Ebből következően a kutatás során végzett elemzések 

módszertani alapját a matematikai-statisztikai eszközök széles skálája teszi 

ki, amelyek közül egyszerűbb és bonyolultabb, többváltozós vizsgálatokat is 

alkalmaztam. 
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A vizsgált tényezők elemzésekor a paraméterek átlagait súlyozott számtani 

átlag segítségével határoztam meg, ahol a különböző nagyságú gímállomány 

alapján súlyoztam a trófeabírálat során adott értékeket (Hunyadi et al, 1996). 

Mivel az átlagok nem adnak információt az adatsorok differenciáltságáról, 

ezért súlyozott négyzetes átlageltérést (szórás) is számítottam, majd a 

variációs koefficines (relatív szórás) segítségével megvizsgáltam az 

adatsorok homogenitását. A viszonyszámok köréből az egyes megyék, 

valamint a vadgazdálkodási körzetek azonos jellegű adatainak 

összehasonlításához a területi összehasonlító viszonyszámot használtam 

(Molnár, 2007), illetve a kiemelt változók szerkezetének jellemzéséhez a 

megoszlási és koordinációs viszonyszámokat alkalmaztam. Az egyes 

változók időbeli alakulásának elemzéséhez pedig a dinamikus 

viszonyszámok segítségével jutottam (Köves-Párniczky, 1975). 

 

A gazdasági mutatók elemzése során az intenzitási viszonyszámok közül az 

arány jellegű mutatót alkalmaztam, amelynek segítségével a különböző 

időszaki bevételi illetve kiadási kategóriák megoszlási viszonyszámait 

hasonlítottam össze arányváltozást számszerűsítve (Hajdu, 2003).  

 

Mivel az elemzések egyik fő célkitűzése a területi és minőségbeli 

különbségek feltárása, ezért a differenciáltság mérésének módszerei 

kiemelkedőbb szerepet kapnak a kutatás során. A Dél-dunántúli régió 

területén elejtett gímszarvasbikák trófeáinak paramétereit értékeltem ki 

statisztikai módszerek alkalmazásával. Elemzéseimben felhasznált 

módszerek az összefüggés-vizsgálat, az idősor elemzés és a 

varianciaanalízis.  
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Az összefüggések vizsgálata kapcsán alkalmazott korrelációanalízis az 

egyes tényezők közötti kapcsolat erősségének és irányának vizsgálatára 

szolgál (pl.: a trófea tömege és az agancs-szárhossz közötti kapcsolat 

szorossága) (Falus-Ollé, 2000). Az elemzésbe bevont tényezők a trófea 

tömeg, a kor, a szárhossz, a felső (középág és a korona közötti) 

szárkörméret, a rózsa körméret és a nemzetközi pontszám (Sajtos-Mitev, 

2007). 

 

Kutatási elemzéseim egyik fontos részterülete az, hogy egy jelenség – 

például a gímszarvas állomány – az idő előrehaladásával hogyan alakul, van-

e benne valami tartós irányzat, vagy teljesen hektikusnak mondható. Az 

idősorok elemzése a változások törvényszerűségeit feltárni segítő módszer, 

amelynek segítségével előrejelzéseket kívánok tenni a gímszarvas állomány 

alakulásáról (Szűcs, 2004). 

 

A varianciaanalízis, mint a hipotézisvizsgálatok egyik fajtája, a kettőnél 

több sokaságra vonatkozó átlagok elemzésével foglalkozik a szórástényezők 

felbontásának segítségével. Ezáltal összehasonlíthatóvá váltak a különböző 

élőhelyen élő gímszarvasok adatai, és megállapíthatóvá vált, hogy van-e 

köztük szignifikáns – azaz tényleges minőségi – különbség. A módszer 

sajátosságaiból adódóan azt is feltárhattam, hogy az esetlegesen kimutatott 

szignifikáns eltérések mely körzetek között léptek fel.  

A varianciaanalízis tulajdonképpen a két mintás t-próba általánosított 

változata. Előnye az, hogy ún. közös szignifikáns differencia számításával 

jelentősen leegyszerűsíti a páronkénti összehasonlítás menetét (Hunyadi et 

al, 1996). Ugyanis abban az esetben, amikor több középérték páronkénti 

összehasonlítására kerül sor, a csoportok számának növelésével a 2 mintás t-

próbához képezhető csoportpárok száma is nagymértékben nő, így erősen 

megnövekedne a számítási munka (Rappai, 2001).  
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5. 5. EREDMÉNYEK 

 

5.1. A Dél-dunántúli régió vadgazdálkodásának SWOT analízise  

A félig strukturált mélyinterjúk keretében vadászokat (zártkertben és szabad 

területen dolgozókat), erdészeket, mezőgazdasági termelőket és a Vadászati 

Felügyeletek vezetőit kérdeztem meg a Dél-dunántúli régióban. Arra voltam 

kíváncsi, hogy a különböző helyeken dolgozó – mást tapasztaló – 

szakemberek hogyan vélekednek a gímszarvas-populáció minőségi 

tényezőiről, és a vadgazdálkodás gazdasági helyzetéről. A megkérdezettek 

tábora azért ilyen sokrétű, mert úgy gondolom, hogy a különböző 

beosztásban, és területen dolgozó szakemberek véleménye között akár 

jelentős különbségek is lehetnek. A „célterületeket” tartalmazó témalistát a 

3. melléklet tartalmazza. 

 

A vadgazdálkodásban jártas szakemberek válaszait feldolgozva az alábbi 

SWOT analízist kaptam eredményül a Régió vadgazdálkodásának 

tekintetében: 
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5.1.1. táblázat: A Dél-dunántúli régió vadgazdálkodásának  

SWOT analízise 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 A vadásztatás hagyományainak 

fenntartása. 

 A vadállomány, és a 

vadgazdálkodás (ahol lehetséges) 

kiemelkedő minősége. 

 A szakemberek magas 

kvalifikációja. 

 Erős szolgáltatói bázis. 

 Felaprózódott vadgazdálkodási 

egységek. 

 Jogszabályi szankciók hiánya. 

 Marketing tevékenység alacsony 

szintje. 

 Konfliktusok a termelőkkel és a 

természetvédőkkel. 

 A vadkárok és az orvvadászat 

magas aránya. 

 Nagyvadra vonatkozó 

támogatások hiánya. 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 Nagyvad populáció minőségi 

értékeinek növelése. 

 Piaci részesedés emelése (hús, 

trófea, vadászat). 

 Társadalmi elfogadottság 

emelése, a gondolkodásmód 

megváltoztatása. 

 Állami támogatottság növelése. 

 Erdőtelepítésekkel az élőhely 

minőségének növelése. 

 Öko- és vadászati turizmus 

fejlesztése, hazai és nemzetközi 

szinten. 

 A vadgazdálkodás 

vidékfejlesztésben betöltött 

szerepének növelése. 

 A vadászetika hagyományainak 

romlása. 

 Csak a gazdasági szempontok 

szem előtt tartása. 

 Élőhelyek romlása, eltűnése. 

 Vadkerítések kiépítésének 

növekedése. 

 Nagyvadas területek 

felaprózódása. 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Az erősségek között azokat a már meglévő előnyös jellemzőket tártam fel, 

amelyek változására pozitív hatással lehetünk. Az erősségek egyik 

meghatározó pillére a vadgazdálkodás, a vadállomány színvonala, amely 

a szakemberek magas szakmai kvalifikáltságának köszönhető. A 

vadásztatás piacán, más országokban (Románia, Szlovákia) megjelenő 

versenytársak szolgáltatásait is kipróbálva, a külföldi vendégek jelentős 

hányada mégis visszajött hazánkba, a szaktudás és a szolgáltatások magas 

színvonala miatt. A sokéves vadászati hagyományokon kívül, a 

vadállomány minősége is vonzza a külföldi vadászokat Magyarországra. A 

magyarországi vadállomány képzett vadgazda mérnökök kezében van, akik 

biológiai, műszaki, ökológiai, ökonómiai és környezetvédelmi ismeretek 

birtokában képesek a vadállománynak, mint természeti erőforrásnak 

hasznosítására, kezelésére és védelmére. 

 

A gyengeségek közé a meglévő negatív adottságok tartoznak. A vadászati 

törvény alapján a vadászterület kialakításának egyik alapvető feltététele, 

hogy azok 3000 ha-os területtel rendelkezzenek, ez azonban nem elegendő a 

tudatos, tervszerű nagyvadgazdálkodás folytatásához. Az egyik fennálló 

problémát ez jelenti, amely a fenti analízisből is kitűnik. A másik gond, hogy 

a törvény jogszabályai sokszor nehezen érthetőek, és kevés a vadászatra 

vonatkozó hátrányos jogkövetkezmény, amely a hibás lelövések számát 

megnövelheti. A Vadászati Felügyelők egybehangzóan állítják, hogy a 

mínusz pontok eltörlése szakmailag megalapozatlan volt, ugyanis ezzel 

megnőtt a hibás lelövések aránya. Ellentétben a vadászatra jogosultakkal, 

akik véleménye szerint jó döntés volt ez a változtatás, hiszen a társaság saját 

problémája a hibás lelövésből adódó kár, veszteség. Én a felügyelők 

álláspontjával értek egyet, ugyanis a mínusz pontok pénzügyi vonzatainak 
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eltörlésével megszűnt az egyetlen olyan szankció, amely gátat szabott a 

korlátlan, válogatás nélküli kilövéseknek. 

 

A vadászterületek felaprózódása sajnos egyre erősödik. Az 1997-ben 

kialakult vadászatra jogosultak száma Somogy, Tolna és Baranya megyében 

is nőtt (5.1.2. táblázat).  

 

5.1.2. táblázat: Vadászatra jogosultak számának alakulása  

1997 és 2007 (db) 

Vadászterületek 

típusai 
Év Somogy Tolna Baranya 

Saját jogon 

vadgazdálkodik 

1997 26 15 10 

2007 41 10 15 

Vadászati jogát 

hasznobérbe adja 

1997 46 43 50 

2007 45 53 47 

Forrás: Saját számítás 

 

A marketing tevékenység alacsony szintje (a vadásztatás és a vadhús 

területén), a piaci növekedés és a – hazai, illetve nemzetközi – turizmus 

egyik meghatározó hátráltató tényezője. Első lépés a marketing szemlélet 

kiszélesítése lenne. Ezen a területen is felmerülnek ellentétek. Egyes 

szakemberek szerint a jelenlegi marketing tevékenységek elegendőek, hiszen 

a társaságok megjelennek a világhálón, külföldi kiállításokon és 

bemutatókon prospektusaikkal, szóróanyagaikkal.  

 

Mindennek ellenére úgy gondolom, hogy a vadászturizmusra igény van, 

amely terület Magyarországon még jelentős fejlődési lehetőségeket kínál. Az 

ágazat munkahelyeket teremthet, és nem szennyezi a környezetet sem. A 

hazai vadásztatást fejleszteni lehetne vadbemutató kertek kialakításával, a 

vadászházak átalakításával (5.1.1. kép), igényes szolgáltatások nyújtásával, 

valamint az erdei iskolák látogatottságának fokozásával.  
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5.1.1. kép: Átalakított vadászház Kardosfán  

Forrás: www.kardosfa.hu
11

 

 

Véleményem szerint az alapvető problémát azonban, a vadász és a „nem-

vadász” emberek eltérő gondolkodásmódja, életvitele okozza. Azt értem ez 

alatt, hogy a vadászok életvitele a mindennapokban más (életstílusuk más, 

öltözködésük eltérő), valamint más a természettel és az állatokkal 

kapcsolatos meglátásuk. Változtatni kellene a nem vadász embereknek a 

vadászról kialakított képén is. Sajnos csak az emberek kisebb hányada 

gondolja úgy, hogy a vadászat lényege a vadállomány és az élővilág 

egyensúlyának fenntartása és természetvédelmi feladatok ellátása. A többi 

ember úgy vélekedik erről, hogy a vadászat csak szórakozás, hobby, a 

szabadidős tevékenység egyik lehetséges formája, mások szerint 

pénzszerzés, státusszimbólum, a tehetős emberek „úri passziója”, sőt vannak, 

akik úgy gondolják, hogy az állatok értelmetlen megölését jelenti. 

                                                           
11

 http://www.kardosfa.hu/index.php?mode=1 

 

http://www.kardosfa.hu/index.php?mode=1
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Meglátásom szerint ezek a tévhitek azért alakultak ki, mert nincsenek 

kellőképpen informálva erről az emberek. Ezért úgy gondolom, hogy már az 

iskolában a gyermekek számára is kellene ilyen jellegű ismereteket adni, 

például valamelyik óra keretében – nemcsak tűzoltókkal, hanem – egy 

vadásszal is megismerkednének. 

 

A marketing tevékenység fokozását az is indokolja, hogy a külföldi 

vadászok jelentős hányada még mindig „face to face” kapcsolatok révén 

vesz tudomást a magyar vadásztatásról, és jelentős hányaduk visszatérő 

vendég. Bár a magyar vadászok száma egyre nő – egyes esetekben a külföldi 

vadászok számát is meghaladja – de értékben még mindig a külföldieké a 

magasabb hányad, amely természetesen jelentős bevételt jelent a 

társaságoknak. Ezt kihasználva a vadászturizmus fellendítésére lenne 

szükség, ami azért fontos, mert a vadászturizmus különleges helyzetben van. 

Ugyanis a hazánkba látogató összes turistához képest kicsi a külföldi 

vendégvadászok száma, de ha a turisták költéseit vesszük figyelembe, akkor 

a vadász az „átlagturistához” képest annak sokszorosát hagyja itt hazánkban.  

 

A külföldi vadászok között generációváltás következett be, értem ez alatt 

azt, hogy kihaltak azok a vadászok, akik heteket töltöttek hazánkban, hogy 

megfelelő trófeát vigyenek haza. Mára azonban ez már megváltozott, egy-

két napra jönnek, sikerorientáltak, ezért „trófeás igényüket” nehéz 

kielégíteni, ez az egyik oka annak, hogy a vadászatra jogosultaknál egyre 

inkább a gazdasági szempontok kerültek előtérbe. A vendégek érkezésével is 

probléma merül fel, mert nem lehet hetekre előre ütemezni a vadásztatást, 

ugyanis sokszor az utolsó pillanatban jelentkeznek be.  
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A marketing tevékenység alacsony szintje a vadhús piacán is tapasztalható. 

Bár kereslete egyre nő, de még nem meghatározó. Ennek okai egyrészt a 

magas piaci árak, másrészt az, hogy az emberek nem ismerik a vadhús 

táplálkozási hatását (előfordul, hogy egyes emberek irtóznak tőle), 

gasztronómiai szerepét, illetve elkészítése időigényesebb, mint például a 

sertés és baromfihúsé. Az árak alakulását nagymértékben meghatározzák az 

Európai Unió által szabott egészségügyi és feldolgozási feltételek, az 

alacsony (300 - 500 Ft/kg) felvásárlási árak. Megoldás az uniós előírások 

lazítása lehetne, illetve több vadfeldolgozó üzem létrehozására lenne 

szükség. Nem feltételen új üzem kialakítását értem ez alatt, hanem a már 

meglévő marha és sertés vágóhidak átalakítására gondolok. Esetlegesen egy-

egy nagyobb húsfeldolgozó üzem a termékkörét kiterjeszthetné a vadhúsra 

is, mint például a Pick Szeged Zrt, vagy a Kométa 99 Kft, vagy a régi bezárt 

húsfeldolgozó üzemeket kellene átalakítani, amit viszont csak 

támogatásokkal lehetne megoldani – ahogy már említettem. Véleményem 

szerint a marketing tevékenység szintjét úgy lehetne növelni, hogy fokozni 

kellene azokat a tevékenységeket, amelyek az emberekben a vadhúsról 

kialakult véleményét megváltoztatják. Azaz vadhús (és belőle készült 

termékek) kóstolókat kellene tartani (ahogy egyéb termékek forgalmazói 

teszik nagyobb hipermarketekben). Felhívni a figyelmet arra, hogy a vadhús 

egészséges bioételnek tekinthető, a magyar konyha különleges alapanyaga. 

Ezen kívül fokozni kellene a reklámozottságát is: nyomtatott sajtó, rádiós 

és tévés hirdetésekre gondolok. Mindezeket a vadászatra jogosultak saját 

forrásból nem tudják finanszírozni, ezért ezt állami támogatásokkal – például 

az Országos Egészségfejlesztési Intézet programjain keresztül –, 

esetlegesen állami feladatként lehetne megvalósítani. Gondoljunk csak a 

szürkemarha és a mangalica húsának „újrafelfedezésére”, a vadhúst is 

hasonlóan fel lehetne karolni, hiszen a vadászat is ősi hagyomány 
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hazánkban, így a vadhús fogyasztása ez által is fellendíthető. Mindezek 

alkalmazásával nőne a fogyasztók kereslete a vadászati termékek (pl.: sonka, 

szalámi) iránt. A popularitását növelve elérhető lenne, hogy a vadhús ára 

megközelítse az egyéb húsok árszínvonalát, illetve ezzel csökkenthető lenne 

a luxustermékként minősítő jellege.  

 

Az állami támogatások között megtalálhatóak a különböző növényekre, 

erdőtelepítésekre, élőhely-fejlesztésekre vonatkozó, és a földalapú 

támogatások is – amelyek értéke évről évre egyre csökken, azonban 

hiányoznak a közvetlenül nagyvadat érintő támogatások. A 

takarmánynövények termesztésére vonatkozó támogatások mellett például a 

vadgyümölcsösök, a vadföldek kialakítását is segíteni kellene. Azokon a 

területeken, ahol nem éri meg a mezőgazdasági termelés folytatása (15 

aranykorona alatti), ott az erdőtelepítéseket kellene előnyben részesíteni. 

Azokon a területeken, ahol az erdőgazdálkodás viszonylag olcsón 

megoldható lenne, ott esetlegesen a vadgazdálkodást háttérbe kellene 

szorítani. Véleményem szerint ezzel elkerülhetővé válnának az erdő és 

vadgazdálkodók közötti ellentétek. 

 

Napjainkban még mindig megoldatlan problémát jelentenek a termelőkkel 

és a természetvédőkkel kialakult konfliktusok. A termelők esetében a 

vadkárok miatt alakul ki nézeteltérés, hiszen a vadkár jelentős hányadát a 

mezőgazdasági károk (közel 80%) adják, ezért a legtöbb vita ezen a területen 

jelentkezik. Az összeütközések alapja az, hogy a gazdák a természet által 

okozott-, és a vetőmagból származó károkat is megpróbálják a 

vadásztársaságra terhelni. Ennek elkerülése végett – gyakorlott szakemberek 

által létrehozott – olyan egységes metodika kialakítása szükséges, amely 

objektívabbá tenné a kárfelmérést, ezáltal csökkentve a vadkárból fakadó 
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konfliktushelyzeteket. Az erdei károk (20% körüli) aránya nem annyira 

kiugró, mert a nagyvad által okozott hántás és rágáskárokat a növényfajok 

kiheverik. A vadászatra jogosultak kiadásainak kiemelkedő hányadát a 

vadkárok adják, ezért véleményem szerint – abból kiindulva, hogy a vad 

állami tulajdon – olyan állami segítség szükséges, mint például a vissza nem 

térítendő juttatások. 

 

A természetvédőkkel kialakult konfrontációk egyik oka a vadállomány 

által az élőhelyeken okozott kár hatása. Ezért nagyon fontos, hogy a 

vadállomány sűrűsége összhangban legyen az erdő-, és mezőgazdálkodás, 

valamint a természetvédelem érdekeivel.  

 

 

5.1.2. kép: Kukoricásban okozott vadkár 

Forrás: SEFAG Erdészeti és Faipari Részvénytársaság, 2008. 

 

Másik érdekellentétet a vadászat zavaró hatásainak (zaj, taposás, szemetelés) 

megítélése adja. A zajhoz az állatok hozzá tudnak szokni (gondoljunk 

például a repülőterekre, vagy a katonai gyakorlóterekre), a taposás pedig 

főképp a botanikai értékekben okozhat kárt, amelynek mértéke elenyésző. 
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Véleményem szerint a vadászat során hátrahagyott szemét, hulladék 

(műanyag hüvelyek), elmarad a kirándulók által eldobált mennyiségtől. A 

vadászat fellendítésének egyik eszközeként említettem az igényes 

szolgáltatásokat nyújtó vadászturizmust, de ezt a természetvédőkkel 

egyeztetve kellene megoldani az előzőekben említett problémák elkerülése 

végett. 

 

Az orvvadászok által okozott károk nagyságát nehéz felmérni, hiszen a 

legtöbb esetben lehetetlen őket megtalálni, valamint ennek tényét nehéz 

bizonyítani és a peres ügyekké váló viták évekig is elhúzódhatnak. 

 

A lehetőségek kategóriába azokat a pozitív külső tényezőket soroltam, 

amelyekre nincs döntő mértékű hatásunk. A nagyvad minőségéből fakadó 

előnyök teljes kihasználása sajnos még nem jellemző Magyarországra, ezért, 

mint lehetőséget (és nem erősséget) kell figyelembe venni. Ezt a tényezőt az 

erősségek között is szerepeltettem, mint a már „kialakult” minőséget, de 

egyben lehetőség is, mert nem aknázzuk ki teljesen, valamint alakulása nem 

kizárólag csak az emberi tevékenységeknek köszönhető. Az erősségek egyik 

meghatározó pillére a meglévő vadgazdálkodás színvonala, de lehetőség is, 

mert ezt kihasználva, újabb elérendő cél a vadállomány élőhelyének javítása, 

az erdőtelepítések bővítése, valamint a vidékfejlesztésben betöltött 

szerepének fokozása lehet, az előzőekben említett megoldások, javaslatok 

szem előtt tartásával.  

 

A veszélyek közé is a tőlünk kívül álló negatív külső jellemzőket soroltam. A 

vadászatra jogosultak bevételeinek jelentős hányadát a bérvadászat teszi ki, 

így a gazdasági szempontokat szem előtt tartva igyekeznek minél több 
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vendég igényét kielégíteni, amely akár a vadászetikai helyzet romlásához 

is vezethet.  

 

Az erdőtelepítésekre adott támogatások egyik feltétele a kerítések építése, 

amely a vadállomány élőhelyének csökkentését eredményezi. Figyelembe 

kell venni, hogy ezzel nemcsak az élőhelyük csökken, hanem a 

táplálékforrásuk is, mert a megmaradt, kisebb terület miatt, növekedhet a 

vadkár mértéke.  

 

A nagyvadas területek felaprózódása a tulajdonviszonyok következménye, 

és elsősorban az erdőterületeknél jelentkezik. Ennek elkerülésére a 

társaságok szövetkezése lenne célszerű, de ennek csekély az esélye a 

gondolkodásmód és a rivalizálások miatt. Ez azt jelenti, hogy az egyes 

társaságokon belül és között is sokszor felmerülnek vitás helyzetek, amelyek 

megoldása problémás. Valamint a társaságok úgy gondolják, hogy egyedül is 

képesek a tevékenységüket végezni, és a másik úgysem ténykedik 

megfelelően. 

 

5.2. A bírálatra bemutatott gímszarvas-trófeák számának alakulása a 

Dél-dunántúli régióban 

A SWOT analízisben (44. oldal) az erősségek között kiemelten szerepelt a 

magyarországi vadállomány és vadgazdálkodás kimagasló minősége. Ez az 

általános megfogalmazás azonban nem mutat – a vadgazdálkodási 

körzetekre is kitekintő – mélyreható képet. Emiatt fontosnak tartottam azt, 

hogy kutatásaimat – a trófeák minősége tekintetében – mélyebb, 

vadgazdálkodási területi egységekre is kiterjesszem. A statisztikai 

elemzésekkel a Dél-dunántúli régió területén elejtett gímszarvasok trófeáit 

hasonlítottam össze. A vizsgálatokat a 3 megyére és a vadgazdálkodási 
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körzetekre terjesztettem ki. Somogy megye teljes egészében lefedi a IV/2-es 

nagyvadas körzet területét, míg a másik két megye további 3 körzetre 

tagolható. Baranya megyében található a III/1-es Dél-Baranyai- és a IV/3-as 

Mecseki nagyvadas körzet, valamint Tolna megyében a III/3-as Tolna-dél 

mezőföldi körzet (5.2.1. ábra).  

 

 
5.2.1. ábra: A Dél-Dunántúli Régió vadgazdálkodási körzetei 

Forrás: http://www.south-transdanubia.hu/  

 

Disszertációm a megyék területén túlmenően a nagyvadas körzetek vadászati 

tevékenységére is vonatkozik. Ennek jelentőségét az igazolja, hogy a trófea 

tömege átlagosan 89 dkg-mal nő évente a 7. életévig, a legnagyobb agancs 

13 éves korig fejlődik ki, a hanyatlás, pedig a 15. évtől kezdődik, tehát a 

kilövés megfelelő időbeni megválasztásával az átlagos trófeatömeg 

növekedését érhetjük el (Bán et al, 1986). Mindez a körzetek gazdálkodási 

szerepének szükségességét bizonyítja, vagyis csak a megfelelő 

vadgazdálkodás következében lehetséges kiemelkedő minőségű bikát 

elejteni. Az eredményes vadgazdálkodás, pedig jelentős funkciót tölt be 

hazánk kulturális és gazdasági aktivitásában. 

http://www.south-transdanubia.hu/
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Kutatásaimat a Dél-dunántúli régió területén elejtett, és bírálatra bemutatott 

gímszarvas trófeák elemzésével kezdtem. Somogy, Tolna és Baranya 

megyéket összehasonlítva látható (5.2.2. ábra), hogy a legtöbb bikát 

Somogyban bírálták le (átlagosan: 1181 db), amit Baranya (átlagosan: 818 

db) majd Tolna (átlagosan: 496) követ. Valamint az is megfigyelhető, hogy a 

terítékre került trófeák száma – bár nem azonos arányban, de – az egyes 

megyékben, egyenlő mértékben változik, azaz 1999-ig csökken, ezt 

követően kisebb-nagyobb törésekkel, időközbeni megtorpanásokkal növekvő 

tendenciát mutat.  
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5.2.2. ábra: A Dél-dunántúli régióban elbírált gímszarvas-trófeák 

alakulása, 1990-2005. 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az 5.2.2. ábrából az is leolvasható, hogy Somogy megyében – ahol a 

legtöbb bikát bírálták – a legjelentősebbek az ingadozások. 1999 és 2001 

között megtriplázódott az elejtett gímbikák száma, amely a nagyfokú 

apasztási folyamat következménye lehetett, majd újabb csökkenés 

mutatkozott az ezt következő két évben, amit a 2004-es vadászati idény tört 

meg a közel 2000 egyedes lelövéssel. 
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A nagyfokú ingadozások, kampányszerű hasznosítás növekedés okai az 

állománycsökkentési programok voltak, amelyeket egy szakemberekből 

alakult team határozott meg. Döntésüket befolyásolta a tartós hozamok 

biztosítására fellépő sűrűségnövelési kényszer miatti állománynövekedés és 

a mezőgazdaságban tapasztalható növekvő vadkárérzékenység. 

 

A lelövési adatokból is jól látszik, hogy Somogyban a vadlétszám messze 

meghaladhatja az eltartható maximális létszámot. Jelenleg az 

erdőgazdálkodók, az új erdőt telepítők részére nem maradt más biztosíték, 

csak a kerítés arra, hogy megvédjék több év erdősítési munkájukat. Ezért a 

nagyvad állomány folyamatos – esetenként drasztikus – de szakszerű 

csökkentésére van szükség.  

 

A vadgazdálkodás területén is állandó jelenség az időbeni változás, amelyet 

számos tényező együttes hatása alakít. Statisztikai elemzések szempontjából 

számszerűsíthető alapvető tényezők: a trend, a periodikus ingadozás és a 

véletlen hatás. Elemzésem fő tárgya a trend, tehát a hosszú távú alapirányzat 

és a ciklikusság számszerűsítése. Ehhez az analitikus trendszámítási 

módszert használtam, melynek segítségével meghatároztam a gímszarvas 

létszámának várható nagyságát (tehát a trendet) és az esetlegesen jelentkező 

ciklusok alakulását.  

 

Az elemzéseket elvégezve először a Somogy megyére vonatkozó – 1990 és 

2005 között – eredményeket mutatom be. A kétváltozós lineáris trend 

függvény illesztésével a létszámalakulásra terjedő előrejelzést végeztem 

(5.2.3. ábra). A függvény illesztésével a következő analitikus 

trendegyenletet kaptam: 
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ty 4868,21302ˆ  

 

Az egyenlet paramétereit értelmezve az a következtetés vonható le, hogy az 

elbírált gímszarvas becsült értéke 1989-ben 1302, amely évente átlagosan 3 

(2,49) darabbal csökken az 1990 és 2005 között.  
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5.2.3. ábra: Somogy megyében elbírált gímszarvas trófeák számának 

alakulása 1, 1990-2005. 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A trendfüggvénybe behelyettesítve a megfelelő időszak kódolt értékeit, 

megkapjuk az extrapolált trendértékeket, ennek eredményeképpen 

feltételeztem, hogy az elemzéseim alapját képező időszakot követően, (2006-

ban) előreláthatólag 1259 trófea kerül majd elbírálásra, amely be is 

igazolódott (1349 trófeát bíráltak le a Kaposvári Vadászati és Halászati 

Felügyelet bírálati adatai alapján).  

 

Vizsgálataim megbízhatóságát igazolva, elvégeztem a függvények 

illeszkedés vizsgálatát is, a becslés pontosságának meghatározásához.  
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A relatív reziduális szórás 20,24%, amely arra utal, hogy a trendvonal nem 

illeszkedik túl szorosan ( %1510SeV ) az idősor értékeihez (elbírált 

gímszarvas létszámhoz), azaz a trendértékek nem tükrözik megbízhatóan a 

változás tendenciáját, ezért csak óvatos következtetések vonhatók le az 

elemzés eredményeiből (5.2.3.ábra). Az igazolt nagy ingadozások a 

korábban már említett szakmai, gazdaságirányítási programok 

következményei.  

 

Az elemzést elvégeztem más nem lineáris (hatvány, exponenciális) 

függvények illesztésével is. Ezekben az esetekben a hatványkitevős 

függvénynél a relatív illeszkedési hiba nem haladja meg nagymértékben az 

elfogadási határt (15,00%) (5.2.1 táblázat) egyik megyénél sem, míg az 

exponenciális függvény jelentősen meghaladja azt. A hatványkitevős 

függvény illesztési hibája kisebb, mint az általam kiválasztott lineáris 

függvényé. A két függvény közül azonban azért nem a jobban illeszkedőt – 

nevezetesen a hatvány függvényt – választottam, mert a lineáris esetében, 

lehetett csak mind statisztikailag, mind szakmailag releváns konzekvenciát 

levonni. Az illesztett függvények egyenleteit és illesztési hibáit az 5.2.1 

táblázat tartalmazza.  

 

A fentiek alapján látható, hogy a jellegzetes kétváltozós függvények nem jól 

illeszkednek. Az adatsor sajátosságaiból adódóan csak a hatodfokú 

polinommal írhatók le az adatsorra jellemző törvényszerűségek, azonban 

ennek (5.2.4. ábra), szakmai értelmezhetősége megkérdőjelezhető.  
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5.2.1. táblázat: Az elbírált trófeák adataihoz illesztett függvények 

Függvény típusa 
Az illesztett 

függvény típusa 

Az illesztett függvény 

egyenlete 

Az elfogadott 

függvény relatív 

illesztési hibája, % 

Somogy 

Lineáris 

xy 4868,21302


 20,24 

Tolna xy 6603,038,823


 19,42 

Baranya xy 0853,41,530


 19,61 

Somogy 

Hatvány 

1059,02,1374 xy


 19,33 

Tolna 
0854,064,931 xy


 18,73 

Baranya 
1122,072,594 xy


 18,91 

Somogy 

Exponenciális 

xy 49,07,1169


 39,22 

Tolna 
xy 07,035,786


 38,34 

Baranya 
xy 54,032,502


 40,71 

Forrás: Saját számítás 
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5.2.4. ábra: Somogy megyében elbírált gímszarvas trófeák számának 

alakulása 2, 1990-2005. 

Forrás: Saját számítás 

 

Mivel vizsgálataim 17 évet átfogó idősorra vonatkoznak, ezért lehetőség van 

az úgynevezett ciklus-hatás kimutatására, amely éven túli idősorok 

elemzésére alkalmas. A módszer alapja az, hogy először kiszámítjuk az 
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analitikus trendet (elbírált gímszarvas létszámot), majd az idősor értékeinek 

és a trend adatoknak a különbségét képezzük. Az így kapott sor azonban 

még tartalmazza a periodikus ingadozást (ciklikusság) – a különböző 

gazdaságirányítási programok miatt – és a véletlen hatást is. A ciklikusság 

kiszűrésére a mozgóátlagolást alkalmaztam. Ennek eredményeképpen, a 

Somogy megyében elbírált gímszarvas trófeák alakulása esetében az 5.2.5. 

ábrán látható ciklust kaptam eredményül. 
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5.2.5. ábra: Somogy megyében elbírált gímszarvas trófeák számának 

alakulása, és a ciklushatás kimutatása, 1990-2005. 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Látható, hogy az elbírált gímtrófeák alakulásában jelentős ingadozások 

mutatkoznak. A ciklus egy csökkenő szakasszal kezdődik, amely tendencia 

1999-ig tart, majd 2000-es évet követően, a gímszarvas bírálatban 

folyamatos növekedés tapasztalható, mert a becslések alapján több kilövésre 

volt szükség.  
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Véleményem szerint, az egyre növekvő kilövési számokból arra lehetne 

következtetni, hogy a vadlétszám egyre csökken, ugyanakkor a nagyvadak 

természetes ellenségei is kipusztultak, ezért az állomány szabályozása a 

vadászok kezében van. Mindez azt jelenti, hogy az apasztási folyamatok 

mindenképpen szükségesek, és nemcsak az élőhelyek vadeltartó képessége 

miatt, hanem a vadkárok csökkentése végett is. 

 

Baranya megye esetében is a kétváltozós lineáris függvény illesztésével 

végeztem a létszámalakulásra vonatkozó előrejelzéseket – 1990 és 2005 

években, a szakmailag releváns következtetések miatt (5.2.6. ábra). A 

függvény illesztésével a következő analitikus trendegyenlet írható fel: 

 

ty 6603,038,823ˆ  

 

Az egyenlet paramétereit értelmezve arra a következtetésre jutottam, hogy az 

1989-ben 824 gímszarvas trófea került elbírálásra, amelyek száma évente 

átlagosan 1 (0,6603) darabbal csökken az 1990-2005-ös években.  
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5.2.6. ábra: Baranya megyében elbírált gímszarvas trófeák számának 

alakulása, 1990-2005. 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A trendfüggvénybe behelyettesítve a megfelelő időszak kódolt értékeit 

feltételeztem, hogy az elemzéseimet követő időszakban (2006-ban) 

előreláthatólag 813 db trófea kerül majd elbírálásra, amely be is igazolódott 

(879 trófea került elbírálásra a Baranya megyei Vadászati és Halászati 

Felügyelet bírálati adatai alapján). 

 

A függvényillesztés szorosságának eredményeként a relatív reziduális szórás 

19,6% (5.2.1. táblázat), tehát a trendvonal nem illeszkedik pontosan az 

idősor értékeihez, vagyis a trendértékek nem tükrözik megbízhatóan a 

változás tendenciáját.  

 

Baranya megyében elbírált gímszarvas trófeák alakulása esetében az 5.2.7. 

ábrán látható ciklus hatás érvényesül: 
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5.2.7. ábra: Baranya megyében elbírált gímszarvas trófeák számának 

alakulása, és a ciklushatás kimutatása, 1990-2005. 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A ciklus-vizsgálat esetén hasonló eredményekre jutottam, mint az elbírált 

gímszarvas létszám (trend) számszerűsítésénél. A ciklushatás egy csökkenő 

szakasszal kezdődik, amely tendencia 1998-ig tart, majd a gímszarvas 

bírálatban folyamatos növekedés tapasztalható, mert a becslések alapján 

elszaporodott az állomány, ezért több kilövésre volt szükség.  

 

Tolna megye esetében is a kétváltozós lineáris függvény illesztésével 

végeztem a létszámalakulásra vonatkozó előrejelzéseket – 1990 és 2005 

években (5.2.8. ábra). A függvény illesztésével a következő analitikus 

trendegyenletet kaptam: 

 

ty 0853,41,530ˆ  

 

Az egyenlet paramétereit értelmezve az a konzekvencia vonható le, hogy az 

1989-es évben 530 gímszarvas trófeát bíráltak el, a létszám azonban évente 

átlagosan 5 (4,0853) darabbal csökkent az 1990-2005-ös időszakban.  
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5.2.8. ábra: Tolna megyében elbírált gímszarvas trófeák számának 

alakulása, 1990-2005. 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A trendfüggvény alapján, az elemzéseimet követő időszakban (2006-ban) 

előreláthatólag 461 agancs kerül majd elbírálásra. Ennek értéke kisebb – a 

becslésből fakadó – eltéréssel így is alakult: 482 trófeát bíráltak le (Tolna 

megyei Vadászati és Halászati Felügyelet). 

 

A függvényillesztés szorosságát vizsgálva, a relatív reziduális szórás 19,4% 

(5.2.1. táblázat), amely arra utal, hogy a trendvonal nem illeszkedik 

pontosan az idősor értékeihez, a trendértékek nem tükrözik megbízhatóan a 

változás tendenciáját, ezért ebben az esetben is csak óvatos következtetések 

vonhatók le.  

 

Tolna megyében elbírált gímszarvas trófeák alakulása az 5.2.9 ábrán látható 

ciklushatás érvényesül: 
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5.2.9. ábra: Tolna megyében elbírált gímszarvas trófeák számának 

alakulása, és a ciklushatás kimutatása, 1990-2005. 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A ciklus-vizsgálat esetén hasonló eredményekre jutottam, mint az elbírált 

gímszarvas létszám (trend) számszerűsítésénél. A ciklus egy csökkenő 

szakasszal kezdődik, amely tendencia 1997-ig tart, ezt követően, a 

gímszarvas bírálatban folyamatos növekedés tapasztalható, ugyancsak a 

becslési eredmények miatt. 

 

A Dél-dunántúli régióban elbírált gímszarvas trófeák számának időbeli 

változását az 5.2.2. táblázat összegzi. 

  

5.2.2. táblázat: A Dél-dunántúli régió elbírált trófeák számának időbeli 

változásának összegzése 

Megye 

Becsült elbírált 

gímszarvas 

létszám (1989) 

Az elbírált 

gímszarvasbika 

létszámának 

átlagos csökkenése 

(1990-2005) 

Becsült és 

tényleges 

elbírált 

gímszarvas 

létszám (2006) 

Ciklus hatás 

Somogy 1302 3 
1259 

(1349) 

1999-ig 

csökkenés, 

majd 2005-ig 

növekedés 

Baranya 824 1 
813 

(879) 

1998-ig 

csökkenés, 

majd 2005-ig 

növekedés 

Tolna 530 5 
461 

(482) 

1997-ig 

csökkenés, 

majd 2005-ig 

növekedés 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az idősor elemzés módszerét alkalmazva előrejelzéseket végeztem a Dél-

dunántúli régióban elbírált gímszarvas trófeák számára vonatkozóan. A 

2006-ra vonatkozó prognózisok kisebb eltérésekkel beigazolódtak. Az 5.2.2. 

táblázatban szereplő értékek alatt zárójelben feltüntettem a ténylegesen 

elbírált gímtrófeák számát. A módszer segítségével megállapítottam, hogyan 

alakulnak évente átlagosan az elbírált trófeák számai, a táblázatból 
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leolvasható, hogy mindhárom megyében évente átlagosan csökkenés 

jelentkezett a trófeák számát illetően. A ciklushatást vizsgálva arra a 

következtetésre jutottam, hogy hullámzások figyelhetők meg az elbírált 

trófeák számát tekintve, Somogy, Baranya és Tolna esetében is. 

Véleményem szerint körülbelül 2009-ig csökkenés figyelhető meg a 

kilövéseket vizsgálva, ezt követően újra növekedés jelentkezik majd. A 

vadgazdálkodásban megjelenő feladatok egyike a vad létszámának 

meghatározása, amely különböző becslési eljárásokkal, tapasztalatok alapján 

kerül megállapításra. Meglátásom szerint a ciklushatás figyelembe vételével 

megközelítőleg jó becslések végezhetőek el. 

 

5.3. A Dél dunántúli régió elejtett gímszarvas állományának minőségi 

összehasonlítása vadászati alkörzetek szerint  

A gímszarvas bika fejdísze nemcsak a viselőjének és populációjának 

minőségét tárja elénk, hanem élőhelyének állapotát is, mert a szoros 

egymásra utaltság miatt csak ott élhet és növeszthet kapitális agancsot egy 

minőségi gímbika, ahol a környezete, élettere is megfelel a genetikai 

képességének. Ebből következik, hogy egy vadaskertben, farmon, karámban, 

különböző serkentőkkel és vitaminokkal tenyésztett szarvasagancs lehet 

szép, de egyben értéktelen is, mert az mesterségesen előállított „ipari” 

termék.
12

 

 

Az előző elemzésekből kiindulva, vizsgálatokat végeztem az állomány 

minőségére vonatkozóan is. Egyrészt a kíváncsiság, másrészt a SWOT 

analízisben is sokat emlegetett, egyik jelentős erősségnek számító jelenség 

miatt.  

 

                                                           
12

 htttp//gportal.hu/gindex.php?pg=5283913&nid=1644926 

http://gportal.hu/gindex.php?pg=5283913&nid=1644926
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A dél-dunántúli régióban a vadászatra jogosultak minőségi összehasonlítását 

mutatja az 5.3.1. táblázat. A 1990-2005 évekre vonatkozóan feldolgozott 39 

597 adat közül – a reprezentativitás végett – körzetenként megvizsgáltam a 

legtöbb pontot kapott trófeák első 10%-át. A kiemelést a trófeabírálatnál 

alkalmazott Nemzetközi Pontszám (CIC, a Nemzetközi Vadászati és 

Vadvédelmi Tanács – CIC – által kialakított trófeabírálati képlet alapján 

adott pontérték) szerint végeztem.  

 

5.3.1. táblázat: A dél-dunántúli gímszarvas-gazdálkodás minőségi 

különbségei, 1990-2005 közötti trófeák bírálati adatai alapján 

Vadgazdálkodási 

körzetek 

A legjobb 

trófea CIC 

pontszáma 

A legjobb trófea 

tömege (kg) 

A legjobb 

trófeák átlagos 

pontszáma 

Variációs 

koefficiens 

(%) 

III/1. Dél-baranyai 

nagyvadas körzet 
250,20 14,05 240,04 2,51 

III/3. Tolna-dél-

mezőföldi körzet 
233,15 12,12 232,18 2,14 

IV/2. Somogyi 

nagyvadas körzet 
262,83 16,81 249,45 3,27 

IV/3. Mecseki 

nagyvadas körzet 
237,36 13,10 233,99 1,18 

Forrás: Saját szerkesztés a Somogy-, Tolna- és Baranya megyei Vadászati és 

Halászati Felügyelőség által rendelkezésemre bocsátott adatok alapján 

 

Látható, hogy lényeges eltérés van (29,21) a bírálat során adott legmagasabb 

nemzetközi pontszámot kapott agancsok között (233,15-262,36). A 

legmagasabb pontszámú trófeát a IV/2. Somogyi nagyvadas körzet területén 

bírálták, amely 262,83 CIC pontot kapott és a tömege, 16,81 kg. Annak 

igazolására, hogy a kilőtt bikák pontszámbeli eltérését nem csak a véletlen 

okozta, megvizsgáltam a legjobb 10% átlagos pontszámát is. Mivel a 

legmagasabb átlag pontszámot is a IV/2-es Somogyi nagyvadas körzetben 

tapasztaltam (249,45), így a véletlen hatás kizárható. A legjobb 10% 

pontszámai nem mutatnak nagy szóródást, mert a variációs koefficiens 
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(relatív szórás) minden esetben 10% alatti, tehát elmondható, hogy a vizsgált 

adatsorok homogének, és ebből következően a pontszámok átlaga jól 

jellemzi a trófea-adatokat.  

 

A Dél-dunántúli régió 3 legmagasabb CIC pontszámú trófeája Somogy 

megyéből került ki: az első: 262,83 CIC, 16,81 kg, 13 éves 2001. 

Somogytarnóca; második: 262,36 CIC, 14,05 kg, 13 éves, 2002. Vörösalma; 

harmadik: 253,68 CIC, 15,44 kg, 13 éves, 2005. Rinyaújlak.  

A régió vadgazdálkodási körzeteit az érmes trófeák alapján is 

összehasonlítottam. Aranyérmes trófeának – nemzetközi pontozás alapján – 

a 210,0 pont feletti, ezüst-érmes a 190,0-209,9 pontot kapott, és bronz-érmes 

a 170,0-189,9 pontos számít.  

 

5.3.2. táblázat: A 1990-2005 között a Dél-Dunántúli Régióban elejtett 

érmes gímszarvas trófeák adatai és megoszlásai 

Vadgazdálkodási 

körzetek 

Az aranyérmes 

trófeák száma 

(db), megoszlása 

(%) 

Az ezüstérmes 

trófeák száma 

(db), megoszlása 

(%) 

A bronzérmes 

trófeák száma 

(db), megoszlása 

(%) 

Összes érmes 

(db), 

megoszlása 

(%) 

III/1. Dél-

baranyai 

nagyvadas körzet 

357,00 879,00 1074,00 2310,00 

6,07 14,93 18,16 38,86 

III/3. Tolna-dél-

mezőföldi körzet 

188,00 816,00 1175,00 2179,00 

2,94 12,75 18,35 34,02 

IV/2. Somogyi 

nagyvadas körzet 

988,00 2942,00 4024,00 7954,00 

5,23 15,57 21,08 42,10 

IV/3. Mecseki 

nagyvadas körzet 

304,00 1078,00 1697,00 3079,00 

3,73 13,27 20,78 37,80 

Forrás: Saját szerkesztés a Somogy-, Tolna- és Baranya megyei Vadászati és 

Halászati Felügyelőség által rendelkezésemre bocsátott adatok alapján 
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Az 5.3.2. táblázatból az érmes trófeák száma és aránya olvasható le, amely 

szerint ugyancsak a IV/2. Somogyi nagyvadas körzet területén került 

terítékre a legtöbb érmes trófea (arany: 988 db, ezüst: 2942 db, bronz: 4024 

db). A megoszlásukat is figyelembe véve az adatok azt mutatják, hogy a 

III/1. Dél-baranyai nagyvadas körzetben ejtették el a legtöbb arany érmes 

gímszarvast (az összes érmes trófeák 6,07%-a arany, 14,93%-a ezüst és 

18,16%-a bronz érmes). Amennyiben az összes érmes trófea megoszlását 

viszonyítjuk az elbírálásra került gímszarvas trófeák számához, akkor azt 

tapasztaljuk, hogy a Somogy megyében lőtt gímszarvasbikák kapták a 

legtöbb érmet (42,10%).  

 

Megállapítható tehát, hogy a IV/2. Somogyi körzetben találhatóak a 

legnagyobb, és a legtöbb érmet kapott trófeák, valamint a III/1. Dél-

baranyai nagyvadas körzet az arany érmes trófeák számát illetően a 

legjelentősebb a kutatásban kiemelésre került paraméterek közül. Ezt az 

eltérést egyrészt az alkalmazott állományhasznosítási modell, másrészt az 

ökológiai potenciál határozza meg. Az elbírált érmes trófeák alakulását 

vizsgálva látható, hogy mind a négy körzet tekintetében növekszik: 1990-ben 

35% körüli volt, míg 2005-ben már a 45%-ot is meghaladta (5.3.1.ábra).  
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IV/3 Mecseki nagyvadas körzet III/1 Dél-baranyai nagyvadas körzet

III/3 Tolna-dél mezőföldi körzet IV/2 Somogyi nagyvadas körzet

5.3.1. ábra: Az összes érmes trófeák alakulása a vadgazdálkodási 

körzetekben, 1990-2005 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A három megyében elbírált aranyérmes trófeák számának változását az 

5.3.2. ábra mutatja. Mint ahogy az 5.2. fejezetben már láthattuk, az 1990-

1999-es évig folyamatos csökkenés jelentkezett az egyedszámokat illetően 

(110 db-ról 35-re), majd a következő években emelkedés mutatkozott (1999-

ben 13 db, 2000-ben 51). Az érmes trófeák számnak nagyfokú ingadozása az 

állománylétszám alakulásának következménye – amely a gazdaságirányítási 

döntések eredménye. Látható, hogy a körzetek közül Somogy megye kiugró 

értékekkel rendelkezik e paraméterek tekintetében. Az ezüst- és a 

bronzérmes gímszarvas bikák változását a 4. és 5. melléklet tartalmazza. 

Amennyiben összehasonlítjuk az ezüst és bronzérmes trófeákat az arany 

érmesek alakulásával, hasonló arányokat tapasztaltam, amely szerint IV/2 

Somogyi nagyvadas körzetben bírálták le a legtöbb érmes gímszarvas 

trófeát.  
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IV/3 Mecseki nagyvadas körzet III/1 Dél-baranyai nagyvadas körzet

III/3 Tolna-dél mezőföldi körzet IV/2 Somogyi nagyvadas körzet

5.3.2. ábra: Arany érmes trófeák alakulása a vadgazdálkodási 

körzetekben, 1990-2005  

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Megfigyelhető, hogy a gímszarvas bikák állomány nagyságának 

ingadozásánál hasonló tendencia olvasható le.  

 

5.4. A Dél dunántúli régió elejtett gímszarvasbikák minőségét 

meghatározó tényezők 

Elemzéseim alkalmával sokszor említettem a minőségi állomány kifejezést, 

azonban definiálni szükséges, hogy mi számít kiváló, jó, közepes illetve 

gyenge minőségűnek. Szakirodalmi áttekintésekből és személyes 

megkérdezésekből is azt tapasztaltam, hogy ezt nagyon nehéz 

megfogalmazni és nincs is rá konkrét mutató, mérőszám. Azt, hogy melyik 

nagyvadállománynak milyen a minősége, azt szakemberek sok éves 

tapasztalatai alapján állítják. Disszertációm egyik fő célkitűzése, hogy egy 

kategorizáló mutatószámot alakítsak ki a gímszarvas állomány minőségének 

jellemzésére.  
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A gímszarvas állományok minőségét, más állatfajokhoz hasonlóan, nagyon 

sok tényező alakítja, formálja. Meghatározzák a genetikai adottságok, az 

ivararány, az élőhelyi adottságok, valamint ökonómiai tényezők is. Az 

utóbbi közé sorolhatóak a vadgazdálkodás működésének kérdései, illetve a 

piaci lehetőségek, adottságok.  

 

A bőgési időszakban kialakult demográfiai viszonyok (centrális, átmeneti, 

perem terület) is nagymértékben meghatározzák a minőséget, azonban a 

dolgozat lehatárolt keretei miatt részletes eredményeket nem tudok 

prezentálni a disszertációban.  

 

Vizsgálataim alapját ugyancsak az elejtett, illetve elbírált gímszarvas trófeák 

jelentik, mert a becsült adatok véleményem szerint nem tükrözik kellő 

pontossággal a belőle számolt eredményeket. Azért ezeket a trófeákat 

választottam, mert ezek legnagyobb része a bőgési idényben került elejtésre, 

tehát feltételezető az is, hogy talán a legjobb bikák kerültek terítékre (nem 

mínusz pontos). Az óvatos megfogalmazás oka az, hogy az elejtéseket 

nagymértékben meghatározzák az anyagi körülmények is. Ehhez azonban 

egy-két év vizsgálata nem elegendő, mert előfordulhat olyan eset is, amikor 

egy-egy vadászatra jogosult tényleg csak a lehető legnagyobb trófeájú 

bikákat löveti ki (azaz, lefejezik az állományt). Ennek elkerülése miatt az 

elemzett idősorom 16 évet ölel át (1990-2005). 

 

Egy minőségi kategorizáló rendszer elkészítését megelőzően először 

megvizsgáltam, hogy a bírálat során megmért trófea adatok között 

bizonyítható-e a statisztikai összefüggés. Amennyiben igen, akkor az milyen 

szoros kapcsolatra utal, valamint arra is kíváncsi voltam, hogy az egyes 

paraméterek befolyással vannak-e egymásra. Ehhez a korreláció-analízis 



 80 

módszerét használtam fel. Az elemzés során parciális korrelációs 

együtthatókat számoltam az SPSS program segítségével, az esetlegesen 

fellépő multikollinearitás kiszűrése érdekében. A mátrixokban megjelenő 

korrelációs együtthatók mellett a statisztikai program megadja, az egyes 

együtthatók szignifikancia szintjét is, amelyek alapján megállapítható az is, 

hogy az adott értékekből helytálló következtetések vonhatók-e le.  

 

A vizsgálatokat elvégezve az 5.4.3. táblázatból leolvasható a nemzetközi 

pontszámok (CIC) és a vizsgálatba bevont változók közötti kapcsolat 

erőssége és iránya. A táblázatban az egymással szoros ( R  > 0,7) 

kapcsolatban álló változók szerepelnek, ezeket alapul véve alakítottam ki, és 

határoztam meg az állomány minőségére vonatkozó kategóriákat.  

 

A minőségi kategóriák kialakításánál – a korrelációs együtthatók nagysága 

alapján – figyelembe vettem a trófea tömegét, jobb és bal szárhosszát, 

jobb és bal felső szárkörméretét, valamint a jobb és bal rózsa 

körméretét. Az 5.4.1. táblázatból látható, hogy az elejtett bikák kora is 

szoros kapcsolatban van a nemzetközi pontszámmal, ennek ellenére nem 

vettem figyelembe a számításaimban a szubjektív megítélése miatt. Az előző 

változókra a nemzetközi pontszám alapján külön intervallumokat határoztam 

meg. Az intervallumok kialakításánál figyelembe vettem – a megyéket 

külön-külön elemezve –, hogy az egyes változók milyen értékközbe esnek a 

CIC pontszám bronz-, ezüst-és aranyérmes kategóriái esetén. Például a 

tömegnél az aranyérmes bikák trófeasúlyának alsó határa 10 kg körüli – az 

általam meghatározott intervallumban 11,1 kg – az ezüstérmeseké 8-10 kg 

közé esik – nálam 8-11 kg – a bronzérmeseké 6-7 kg körüli – az általam 

kialakított intervallumom határa 5-8 kg, és az érmet nem kapott trófeák 

körülbelül 6 kg alattiak, ami nálam az 5 kg alatti kategóriába esik (5.4.2. 
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táblázat). Ennek alapján, a minden egyes változóra vonatkozó intervallumok 

ily módon történő kialakítása miatt, az elbírált trófeák egy része más 

kategóriába került, mint a CIC pontszám esetén. (Például a nemzetközi 

trófeabírálati képlet alapján az adott trófea arany érmet kapott, de az én 

intervallumomban csak a középső kategóriában helyezkedik el.) A kialakított 

intervallumokhoz más-más pontértékeket rendeltem. Az alacsony értékű 

osztályköz 10 pontot, a középső 30 és 50, a legfelső 70 pontot kapott.  

 

5.4.1. táblázat: A lényegesnek ítélt parciális korrelációs együtthatók, a 

CIC pontérték és az elemzésbe bevont változók között  

Az elemzésbe bevont 

változók 

r értéke a CIC 

pontérték alapján 

Tömeg 0,88 

Jobb szárkörméret II.  0,81 

Bal szárkörméret II. 0,81 

Jobb szárhossz 0,75 

Bal szárhossz 0,75 

Jobb rózsa körmérete 0,74 

Bal rózsa körmérete 0,74 

Kor 0,72 

Forrás: Saját számítás 

 

Mivel a változók befolyásoló hatása nem azonos (5.4.3. táblázat) az adott 

pontszámok esetében, emiatt a korrelációs együtthatókkal súlyoztam a 

pontértékeket. (Súlyként az 1990-2005 közötti évekre vonatkozó korrelációs 

együtthatót alkalmaztam.) Az egyes változókra kialakított pontokat az 5.4.2. 

táblázat tartalmazza. Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy például az 5 kg alatti 

trófeák (10*0,88) 8,8 pontot kapnak, az 5,1-8,0 kg közé esők 26,4 (30*0,88) 

pontot, a 8,1-11 kg közötti trófeák 44,0 (50*0,88) pontot, és a 11,1 kg feletti 

trófeák 61,6 (70*0,88) pontot kapnak. Hasonlóképpen jártam el az általam 

kiválasztott többi változó esetében is.  
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5.4.2. táblázat: A kialakított pontértékek 

Változók 
Kialakított 

intervallumok 
Számítás 

Kapott 

pontérték 

Trófeatömeg, kg 

 – 5,0 10*0,88 8,8 

5,1 – 8,0 30*0,88 26,4 

8,1 – 11,0 50*0,88 44,0 

11,1 –  70*0,88 61,6 

Szárhossz, cm 

 – 85,0 10*0,75 7,5 

85,1 – 95,0 30*0,75 22,5 

95,1 – 105,0 50*0,75 37,5 

105,1 –  70*0,75 52,5 

Szár körméret II., cm 

 – 13,0 10*0,81 8,1 

13,1 – 15,0 30*0,81 24,3 

15,1 – 17,0 50*0,81 40,5 

17,1 –  70*0,81 56,7 

Rózsa körméret, cm 

 – 21,0 10*0,74 7,4 

21,1 – 24,0 30*0,74 22,2 

24,1 – 27,0 50*0,74 37,0 

27,1 –  70*0,74 51,8 

Forrás: Saját számítás 

 

Az így meghatározott pontértékek alapján, – minden egyes bírált trófeát 

alapul véve (13 000 db) – a négy kiválasztott változó pontértékét összesítve 

megállapítottam a minimális, a maximális értékeket és a kvantiliseket, 

amelyek segítségével kialakítottam az össz-pontszámot megadó 

intervallumokat, és ezt követően hozzárendeltem az általam meghatározott 

négy minőségi kategóriát (gyenge, közepes, jó, kiváló) (5.4.3. táblázat).  

 

5.4.3. táblázat: A gímszarvas-állományt meghatározó minőségi 

kategóriák 

Intervallumok Minőségi kategóriák 

54,8 – 137,6 gyenge 

137,7 – 219,6 közepes 

219,7 – 301,6 jó 

301,7 – 383,6 kiváló 

Forrás: Saját számítás 

 



 83 

A végleges pontok kialakításánál a szárhossz, a felső szár körméret és a 

rózsa körmérete esetében a jobb és bal szárakat (szárhossz, szár körméret, 

rózsa körméret) külön vettem figyelembe, ugyanis a trófeák végleges 

besorolásnál a két szár közötti minimális különbség intervallum váltást okoz. 

Az egzakt következtetések levonása érdekében a továbbiakban külön-külön 

vettem figyelembe a jobb és bal szár minőségét. Az érthetőség miatt például 

a közepes kategória kialakítása úgy történt, hogy összegeztem a kiválasztott 

változók alsó értékeit – külön jobb és bal száranként – 

8,8+7,5+7,5+8,1+8,1+7,4+7,4 = 54,8, majd meghatároztam a negyedelőket 

és a maximális (383,6) értékeket is. Ezeket alapul véve meghatároztam a 

minőségi kategóriák intervallumait (5.4.3. táblázat). A trófeabírálat során 

előfordulnak olyan agancsok is, amelyeket nem bírálnak le végig, mert 

tudják, hogy nem érne el helyezést. Ezeket az 5.4.4. táblázatban külön 

feltüntettem. Ezek az általam megjelölt gyenge kategóriába tartoznak-e, 

ennek megállapítását az elemzéseket végző szakemberekre bíznám, mert 

nem minden esetben a minősége miatt nem bírálják végig a trófeát (például: 

törött az egyik szára).  

 

A kialakított kategorizáló rendszer segítségével a gyakorlatban is 

megállapíthatóvá válik a gímszarvas-állomány minősége az elbírált trófeák 

alapján. Ezt követően megvizsgáltam, hogy a Dél-dunántúli régiót illetően a 

három megyében milyen minőségű bikák kerültek terítékre (5.4.4. táblázat). 

Az elemzéseket – a disszertáció adta keretek miatt – csak 2005-re 

vonatkozóan mutatom be.  
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5.4.4. táblázat: Az egyes kategóriákba tartozó gímszarvasbikák létszáma 

és megoszlása (db, %)  

Minőségi 

kategóriák 
Somogy Tolna Baranya 

Gyenge 160 (22,07) 106 (28,27) 138 (24,21) 

Közepes 210 (28,96) 117 (31,20) 217 (38,01) 

Jó 273 (37,66) 123 (32,80) 188 (33,04) 

Kiváló 82 (11,31) 29 (7,73) 27 (4,74) 

Összesen 725 (71,78) 375 (73,24) 570 (66,59) 

Teljesen le nem 

bírált trófeák 
285 (28,22) 137 (26,76) 286 (33,41) 

Elbírált trófeák 1010 512 856 

Forrás: Saját számítás 

 

Az 5.4.4. táblázatban jól látható, hogy kiugróan nagy eltérések nincsenek a 

megyék között az elbírált trófeák tekintetében. Somogy megyében bírálták el 

a legtöbb kiváló (5.4.1. kép) minőségű trófeát (11,31%), és itt a legkisebb 

aránya a gyenge minőségű trófeáknak is (22,07%). Tolna megyében a 

trófeák 7,73%-a mondható kiváló minőségűnek, mellyel megelőzi Baranya 

megyét, azonban itt a legnagyobb a gyenge minőségű trófeáknak (28,27%). 

Ugyanakkor megállapítható az egyes kategóriákba be nem került (végig nem 

bírált) trófeák aránya is az összes elbírálthoz viszonyítva: Somogyban 

28,22% (285 db), Tolnában 26,76% (137 db), és Baranyában 33,41% (286 

db). Elmondható, hogy az egyes megyékben elbírált trófeák 66-73%-a az 

általam meghatározott minőségi kategóriák valamelyikébe beletartozik, azaz 

mindössze csak körülbelül 26-33%-át nem bírálták végig, a bikák fiatal kora, 

a trófeák hibái miatt.  
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5.4.1. kép: Lábodi aranyérmes bika  

Forrás: SEFAG Erdészeti és Faipari Részvénytársaság, 2008. 
 

Véleményem szerint ezek az arányok jónak mondhatók, illetve ezekből az 

adatokból arra lehet következtetni, hogy figyelembe veszik a 

vadgazdálkodás, illetve a vadászat egyik fontos feladatát, a selejtezést is, és 

nemcsak a kiváló, sokat érő gímbikák kilövését helyezik előtérbe.  

 

Az előzőekben bemutatott, a minőséget leíró kategóriák csak egyedekre 

vonatkozóan sorolta be a bikákat, ezért ezt tovább dolgozva kialakítottam 

egy, az állomány minőségét meghatározó mutatószámot is, amellyel 

lehetővé válik az egyes vadgazdálkodási körzetek, területek, vagy régiók 

összehasonlítása.  

 

A kategorizáló rendszerrel is összehasonlíthatóvá váltak az egyes megyék 

elbírált gímszarvas bikái, de ezt tovább bővítve egy átlagos értéket is 

meghatároztam. A megyei átlagos pontérték úgy alakítottam ki, hogy az 

egyes trófeák pontjait összeadtam és elosztottam a megyei elbírált 

létszámmal: 
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létszám

pontérték
átlagpont  

 

A képlet segítségével, egyetlen számmal jellemezzük a megyéket, ez által 

sorrendet tudunk felállítani a megyék között az elbírált gímszarvas trófeák 

minőségére vonatkozóan. A rendelkezésemre álló adatok alapján Somogy 

megye átlagpontja 175,62, Tolnáé 168,96, míg Baranya megyéé 158,30 pont 

lett. Ez alapján is megállapítható, hogy Somogy megyében találhatók a 

legjobb minőségű gímbikák, amelyet Tolna, majd Baranya követ.  

 

Régióra vonatkozóan is meghatározhatóak az átlagos pontértékek. A régiót 

alkotó megyék pontjait (átlagolandó érték) beszorozzuk a hozzájuk tartozó 

gímlétszámmal (súly), ezeket összesítjük és elosztjuk a régiós gímszarvas 

létszámmal. 

létszám

létszámpontszámok
átlagrégiós  

 

Ez a mérőszám alkalmas az egyes régiók gímszarvasállományának 

összehasonlítására. Ezzel kapcsolatban – az adatok és az idő hiánya 

következtében – nem végeztem összehasonlító vizsgálatokat, de további 

kutatásaim egyik célja ez lesz.  

 

5.5. A régió gímszarvas-állományának korösszetétele, ivararánya 

A vadgazdálkodás egyik meghatározó pillére az állomány nagysága és 

összetétele. A megfelelő tevékenység folytatásának egyik fontos kritériuma, 

hogy figyelembe vegyék a vadeltartó képességet, amely meghatározza az 

állománynagyságot. Ezért nélkülözhetetlen az állatok kilövése, a 

megengedhető apasztási folyamatok révén. Ahhoz, hogy mindezeket végre 
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tudják hajtani, az állománylétszám becslésére van szükség, amely nem 

könnyű feladat a szakemberek számára. Ahhoz, hogy megfelelő arányban és 

mennyiségben legyenek az állatok, sok tapasztalatra és rengeteg munkára 

van szükségük. 

 

Nagyon fontos a korösszetételben megjelenő jó arány is, amely nagy 

szerepet játszik a szaporodásbiológia területén. A megfelelő korösszetétel az, 

amikor 50% fiatal, 35% középkorú és 15% idős bika található az 

állományban (Rácz Fodor, 2004c). Ezt alapul véve összehasonlító 

vizsgálatokat végeztem a három megye nagyvadas körzeteire vonatkozóan, a 

3 (somogyi, baranyai tolnai) vadászati felügyelet által rendelkezésemre 

bocsátott gímszarvas trófeabírálati adatok alapján. A bikák korának 

meghatározása a gazdálkodási célokat szolgálja, ezért ezt fontos feladatnak 

tartom. E területen számos eljárás született, amellyel elkerülhetőek az egyes 

vitás helyzetek. Erre szakirodalmi áttekintésemben már kitértem (2.7.3. 

fejezet). A bőgés ideje alatt elejtett bikák figyelemmel követése fontos 

feladat, mert az ekkor elejtett bikák kora és minősége egyértelműen 

megmutatja, hogy centrális, átmeneti, vagy perifériális területről származik-e. A 

bőgés során egy „természetes szabály” alapja, hogy a térségben élő idősebb 

(nem feltétlenül öreg) bikák már a bőgés előtt elfoglalják a centrális területeket, 

emiatt a fiatal és középkorú bikák már a bőgést megelőzően az átmeneti, vagy a 

perifériális területekre vándorolnak. Vizsgálatokat lehetne készíteni ezek alapján 

is, amely további kutatási lehetőséget biztosít számomra a jövőben. 

 

Kutatásom során az előzőekből fakadóan kíváncsi voltam, hogy hogyan 

alakult a Dél-dunántúli régió területén elejtett gímszarvasbikák korosztályi 

viszonya és a teríték ivararánya. A rendelkezésemre bocsátott adatok 

feldolgozását követően jutottam az 5.5.1. táblázat eredményeihez.  
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5.5.1. táblázat: A gímszarvas korosztályok létszáma és megoszlása a 

régióban, 1990 és 2005 között 

Körzetek Korosztályok 
Megoszlás, % 

1990 1993 1995 1997 1998 2000 2003 2004 2005 

IV/3 Mecseki 

nagyvadas 

körzet 

Fiatal korú 48,8 49,5 48,8 38,2 47,8 31,3 30,7 34,3 30,4 

Közép korú 35,6 40,1 34,6 45,8 44,7 56,9 61,1 56,4 62,6 

Golyóérett 15,6 10,4 16,6 16,0 7,5 11,7 8,2 9,3 6,3 

III/1 Dél-

baranyai 

nagyvadas 

körzet 

Fiatal korú 51,2 49,4 53,2 49,7 30,0 42,2 35,4 33,8 34,5 

Közép korú 33,1 39,8 37,5 34,4 47,5 41,2 50,7 52,5 65,9 

Golyóérett 15,7 10,8 9,6 15,9 22,5 16,6 14,3 14,0 10,6 

III/3 Tolna-dél 

mezőföldi 

körzet 

Fiatal korú 50,5 47,6 46,4 39,4 39,7 50,4 44,5 40,2 34,1 

Közép korú 35,9 40,1 45,8 52,2 55,3 42,8 53,2 54,9 60,0 

Golyóérett 13,7 10,0 7,8 8,4 5,0 6,8 2,3 5,0 5,9 

IV/2 Somogyi 

nagyvadas 

körzet 

Fiatal korú 46,4 39,8 40,7 38,2 33,9 37,6 41,3 57,3 39,7 

Közép korú 33,6 39,8 40,1 43,6 48,4 46,2 45,1 35,8 50,4 

Golyóérett 20,1 20,4 19,2 18,2 17,5 16,1 13,6 6,9 9,9 

Forrás: Saját számítás 

 

Az 5.5.1. táblázatban azok az adatok kerültek kiemelésre, amelyek az 50-35-

15-ös megfelelőnek mondható korösszetételtől eltérnek. Összességében 

elmondható, hogy Baranya megyében található mindkét körzet esetében 

2000-től a középkorú bikák aránya a meghatározó (56,4%-tól 62,6%-ig), 

jóval meghaladja a megfelelőnek ítélt százalékot, amely a fiatal korúak 

alacsony hasznosítását, és a golyóérettek hasznosításának csökkenését 

mutatja. A Tolnai körzetben kialakult hasonló tendencia már 1995-től 

megfigyelhető. Somogy megyében viszonylag kiegyensúlyozott a helyzet 

egy-két évet leszámítva. Bár itt is megfigyelhető, hogy az előző három 

körzethez hasonlóan 2005-ben ugyancsak kiemelkedő a középkorú bikák 

(50,4%) megoszlása.  
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5.5.2. táblázat: A gímszarvas korosztályok átlagos létszáma (példány) és 

megoszlása a régióban, 1990 és 2005 között 

Megyék 

Fiatal 

korúak 

átlagos 

száma 

Megosz-

lás % 

Közép-

korúak 

átlagos 

száma 

Megosz-

lás % 

Golyó 

érettek 

átlagos 

száma 

Megosz-

lás % 

IV/3 Mecseki 

nagyvadas körzet 
203,25 42,19 212,94 43,83 63,55 13,98 

III/1 Dél-

baranyai 

nagyvadas körzet 

156,75 43,56 156,29 43,08 49,19 13,36 

III/3 Tolna-dél 

mezőföldi körzet 
192,56 48,22 181,06 45,24 26,19 6,54 

IV/2 Somogyi 

nagyvadas körzet 
537,56 45,56 463,94 39,29 178,88 15,15 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az 5.5.2. táblázatból leolvasható a fiatal (2-5 év), közép (6-10 év) korú és a 

golyóérett (11 év felett) bikák megoszlása az összes elbírált bikák átlagos 

létszámához képest. Látható, hogy a fiatal és középkorú gímállomány aránya 

a IV/3, a III/1, és a IV/2-es körzetben hasonló (40-50%), a golyóérett bikák 

megoszlása pedig 15% körüli, ami nagyjából megfelel az elvárt 

korösszetételnek. A III/3-as Tolna-dél mezőföldi nagyvadas körzetben 

alacsony a golyóérett bikák megoszlása, csupán 6,54%-os, de itt a középkorú 

bikák aránya magasabb. Mindebből arra a következtetésre jutottam, hogy 

nagyon fontos a kilövések rendjének és szabályainak a betartása, ugyanis 

azért ilyen kevés a golyóérett bikák száma az állományban, mert a 

vadásztatás során elsősorban ezeket szokták kilövetni, egyrészt a nagyobb 

bevételek, másrészt az állomány elöregedésének megakadályozása miatt. A 

megyékre vonatkozóan is hasonló eredményre jutottam. Azaz, Somogy és 

Baranya megyében a fiatalkorúak aránya 45% körüli, a középkorúaké 42%, 

míg a golyó érett gímek 15%-os megoszlást képviselnek (6. melléklet). 
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A természetes körülmények között élő gímszarvas-populáció egyedszáma, 

ivararánya, korösszetétele ingadozó. A vadászott populációra ez még inkább 

igaz, ezért a vadgazdálkodás feladata az, hogy a vadászatból származó 

árbevételi lehetőségek ingadozását megfelelő állományszabályozással 

mérsékelje, tervezhető bevételeket és költségeket biztosítson. Cél a 

mennyiség szisztematikus csökkentésével egy stabil ivari- és korösszetételű 

állományt kialakítani, amely a legnagyobb fenntartható hozamot biztosítja.  

 

Tehát a vadgazdálkodás szempontjából, a megfelelő korösszetétel mellett a 

megfelelő ivararány kialakítása is fontos feladat az egyes nagyvadas 

körzetekben. Az optimális ivararány 1:1 lenne, bár ennek elérése és 

megtartása nehezen elképzelhető. Ugyanis az abszolút számok ismerete 

nélkül csak a bőgési ivararány jellemzi az állomány ivari összetételét. 

Azonban ebben az esetben nem a megfelelő arány figyelhető meg, hanem 

ilyenkor a tehenek túlsúlya dominál. 

 

Ha a bikák 1-3 tehénnel „járnak” ez esetben, az arány a bikák javára tolódik 

el. Ha a bikák 4-5 tehenet kísérnek, akkor kiegyenlített az állapot, ha 

azonban 5 tehénnél több jut egy csapatbikára, akkor nőivari túlsúly 

tapasztalható (Rácz Fodor, 2004c). Az ivararányok alakulását meghatározza 

a gazdálkodás módja is (1:0,8 trófea-centrikus, 1:5 hús-centrikus). 

Biológusok szerint a gímszarvasnál a természetes ivararány 1:1,3, míg a 

vadászok által óhajtott ivararány 1,5-1,2:1 (Sugár, 2002). 

 

Az egyes vadgazdálkodókat ebből a szempontból külön-külön kellene értékelni, 

hiszen az állományok helyzete egymástól eltérő. Azokban a körzetekben, ahol 

túlnépesedés jelentkezik, az állománycsökkentéshez, az ivararány javításához, 

és a nőivarú állomány megfelelő korosztály-viszonyainak kialakítása érdekében 
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növelni kell a tehenek hasznosítását a terítéken belül, legalább 45%-ra, a 

borjúkilövés terhére (Rácz Fodor, 2004c). 

 

Az imént feltárt nehézségek miatt – a megfelelő ivararány kialakítása esetében – 

végeztem a következő elemzéseket, amelynek során koordinációs viszonyszám 

segítségével, a Régiót alkotó 3 megye területén becsült gímszarvas bikák és 

tehenek állományadataiból számolt ivararányokat hasonlítottam össze. Habár a 

szakirodalmak alapján nehéz kialakítani és fenntartani az optimális 

ivararányokat, ennek ellenére azt tapasztaltam (5.5.3. táblázat), hogy a vizsgált 

időszakokban nincs nagy eltérés az ideális aránytól.  

 

5.5.3. táblázat: A Dél-dunántúli régió becsült gímszarvas állományának 

ivararánya megyénként, 1996-2006 (tehén/bika). 

Év Tolna Baranya Somogy 

1996 1,38 1,33 1,00 

1997 1,45 1,31 1,21 

1998 1,24 1,50 1,17 

1999 1,17 1,44 1,21 

2000 1,24 1,27 1,17 

2001 1,31 1,21 1,17 

2002 1,22 1,22 1,16 

2003 1,14 1,28 1,21 

2004 1,03 1,40 1,10 

2005 1,12 1,32 0,99 

2006 1,03 1,26 1,02 

Forrás: Saját számítás 

 

Az 1996 és 2006 közötti időszakban csupán három esetben találtam az 

optimálisnál magasabb ivararányt, amelynek mértéke nem nagy jelentőségű – 

1:1,4-1,5 közötti. Ez a trófea-, illetve a hús-centrikus gazdálkodás közötti 

kompromisszumot takarja, a természetes ivararányhoz közeli érték. Hozzá kell 

tennem, hogy ennek egyik oka valószínűleg az, hogy ezeket az értékeket a 

becsült bika és tehén állományból számítottam, ezért csak óvatos következtetés 
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vonható le – a becslési módszerek következtében (szakirodalmi áttekintésben 

említettem a 2.6.3. fejezetben). Ezért elkészítettem a terítékre került gímbika és 

tehén ivararányainak összehasonlítását is (5.5.4. táblázat).  

 

5.5.4. táblázat: A Dél-dunántúli régióban terítékre került gímszarvasok 

ivararánya, 1996-2005. 

Év Tolna Baranya Somogy 

1996 1,75 1,73 0,97 

1997 2,37 1,81 1,24 

1998 - - - 

1999 1,28 1,42 1,12 

2000 1,04 1,36 1,41 

2001 - - - 

2002 1,65 2,06 2,14 

2003 1,78 1,66 1,99 

2004 1,50 1,80 1,99 

2005 - 1,57 1,70 

Forrás: Saját számítás 

 

Amennyiben a fenti adatokat vizsgáljuk, pontosabb információt kapunk. Itt már 

sokkal változatosabb képet mutatnak az adatok, többször előfordul, hogy egy 

bikára 2 tehén is jut. Természetesen ezek az adatok csak elméleti síkon 

mozognak, mert köztudott, hogy a valóságban mindez függ a lelövés 

időszakától és a területek elhelyezkedésétől is, értem ez alatt azt, hogy centrális, 

átmeneti, vagy perifériás bőgési területről van-e szó.  
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5.6. A vadgazdálkodási körzetek összehasonlítása  

A minőségi összehasonlítások után újabb vizsgálatokat végeztem a régió 

nagyvadas körzeteit tekintve. Az elemzéshez az egytényezős 

varianciaanalízis módszerét használtam, amelyhez az 1990, 1995, 1997, 

2000 és 2005-ben bírálatra került trófeákat vettem alapul. A tényezőt – a 

vizsgálat alapját – a nagyvadas körzet, az analízis szintjeit, pedig a IV/2 

Somogyi, IV/3. Mecseki, III/3 Tolnai és a III/1 Dél-baranyai nagyvadas 

körzetek alkotják. Az említett statisztikai módszerrel a 4 körzetben – véletlen 

mintavételi eljárással kiválasztott azonos mennyiségű – elbírált trófeák 

tömegét hasonlítottam össze. Az alaphipotézisem az, hogy a vizsgált 

körzetek trófeatömegeinek átlagai megegyeznek, a tapasztalt eltérések csak a 

mintavétel hibájából fakadnak. Ellenhipotézisként pedig azt feltételeztem, 

hogy a trófeatömeg átlagok között van igazolt, minőségi különbség.  

 

Az 5.6.1/a. táblázatban a 2005-ös bírálati év során elejtett bikák trófeáinak 

átlagtömegei szerepelnek az egyes körzetekre vonatkoztatva, amelyből 

látható, hogy a IV/2-es Somogyi nagyvadas körzet átlagtömege a 

legmagasabb (7,67 kg). Ez a megfigyelés azt sejteti, hogy az egyes körzetek 

agancstömeg átlagai között van valamennyi különbség, azonban a különbség 

okát az említett módszerrel meg kell vizsgálni. Példaként említhető, hogy a 

IV/3. Mecseki és a IV/2. Somogyi körzetek átlagtömegei jelentik a minimális 

(5,77 kg) és a maximális (7,67 kg) értéket, viszont a kettő közötti különbség 

csak 1,9 kg. A fentiekben leírtak, a varianciaanalízis eredményeként kapott 

outputból láthatóak az 5.6.1/b. táblázatban. A variancia analízis alapján az a 

következtetés vonható le, hogy a vizsgált körzetek agancstömeg átlagai 

között van statisztikailag igazolható különbség. A következő lépésben azt is 

meghatároztam, hogy konkrétan mely körzetek között jelentkezik 

szakmailag igazolható eltérés. Az úgynevezett közös – a hiba maximumát 
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jelölő – SZDр% (0,3627) érték alapján, a körzetátlag-különbségek 

összehasonlítása révén megállapítottam, hogy a 2005-ös évet tekintve a IV/2. 

Somogyi és a másik 3 (IV/3. Mecseki, III/3 Tolnai és III/1 Dél-baranyai) 

körzet között van igazolt különbség. Megállapítható, hogy a vadgazdálkodási 

körzetek közül a somogyi terület igen kiemelkedő. Ennek okát az előzőekben 

bemutatásra került (5.3. fejezet) kutatási eredményekben már említettem.  

 

A további évek – 1990, 1995, 1997 és 2000 – eredményei alapján hasonló 

következtetések vonhatók le (7., 8., 9., 10. melléklet), azonban ezek részletes 

bemutatására terjedelmi ok miatt nem kerülhetett sor.  

 

5.6.1/a. táblázat: A gímszarvas trófeatömeg statisztikai adatai 2005-ben 

ÖSSZESÍTÉS Darabszám Összeg Átlag Variancia 

IV/2 254,00 1948,93 7,67 4,17 

IV/3 254,00 1466,26 5,77 4,00 

III/3 254,00 1781,06 7,01 3,99 

III/1 254,00 1495,32 5,89 5,73 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

5.6.1/b. táblázat: A gímszarvas trófeatömegének szignifikanciája 

Tényezők SQ Szf s F p-érték F krit. 

Körzetek között 638,29 3,00 212,76 49,02 0,00 2,62 

Körzeteken belül 1231,20 253,00 4,87 1,12 0,13 1,18 

Hiba 3294,16 759,00 4,34    

       

Összesen 5163,65 1015,00     

Forrás: Saját szerkesztés 

 

További vizsgálatokat végeztem a többváltozós variancia-analízis 

alkalmazásával. A fenti módszer az egyváltozós variancia-elemzéstől 
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annyiban tér el, hogy egyszerre több független változó egy függőre gyakorolt 

hatását méri, és a független változók között fellépő interakciókat is vizsgálja.  

 

Az elemzéshez az 1990 – 2005 között Somogy, Tolna és Baranya 

megyékben bírálatra került trófeák átlagos számát és kiemelt paramétereit 

(átlagos aranyérmes trófeák száma és kora, ivararány) vettem alapul.  

 

A megyék átlagos trófeaszámát választottam függő változónak, a területet és 

az ivararányt a magyarázó változónak. Tehát azt vizsgáltam, hogy a 

nagyvadas területeknek és az ivararánynak (két független változó) milyen 

hatása van a trófeaszám (elbírált gímbikák létszáma) alakulásra. Az elemzés 

során a megyéket és az éveket is kódolnom kellett. Somogy megye kapta az 

1-es, Baranya a 2-es és Tolna megye a 3-as kódot. Az évek kódolásánál a t = 

1, 2, 3, .…, n módszert alkalmaztam.  

 

A függő és független változók többszöri módosításával is lefutattam – az 

SPSS program segítségével – az elemzéseket, amelynek eredményei a 

következők. Az elemzések során először az 5.6.2. táblázatra térek ki, amely 

az összesített leíró statisztikákat mutatja. Leolvasható, hogy a vizsgált 16 

évet figyelembe véve például Somogy megyében az átlagos trófeaszám 

1181,00 (1180,44) darab, szórása 383,00 (382,21) darab. A táblázat többi 

értéke hasonlóan értelmezhető. A teljes, részletes táblázatot a 11. melléklet 

tartalmazza, amely ivararányokra lebontva tartalmazza az átlagos 

trófeaszámokat és szórásokat.  
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5.6.2. táblázat: Leíró statisztikák 

TERÜLET IVRARÁNY Átlag Átl.. eltérés N 

1 (Somogy) 

Összesen 

1180,44 382,21 16 

2 (Baranya) 817,75 207,18 16 

3 (Tolna) 495,38 125,49 16 

Összesen 831,19 381,22 48 

Forrás: Saját számítás 
 

5.6.3. táblázat: A modell elemzése  
 

Forrás 
Típus III 

négyzetösszeg 
Szf Variancia F Szig. Eta négyzet 

Korrigált 

modell 
5266537,65 37 146292,71 1,03 0,53 0,78 

TERÜLET 1813755,49 2 906877,75 6,38 0,03 0,54 

IVARARÁNY 944272,79 24 39344,70 0,28 0,99 0,38 

TERÜLET * 

IVARARÁNY 
374454,80 10 37445,48 0,26 0,98 0,19 

Hiba 1563715,67 11 142155,97    

Összesen 39992141,00 48     

Korrigált 

Összesen 
6830253,31 47     

a  R Négyzet = 0,771  

Forrás: Saját számítás 

 

Az 5.6.3. táblázat alapján megállapítható, hogy a területnek van hatása az 

elbírált gímtrófeák számának alakulására, míg az ivararánynak (0,99) és a 

két factor interakciójának (0,98) (terület*ivararány) nincs hatása – mert 

szignifikancia szintjük meghaladja az 5%-ot. Abban az esetben, ha a két 

tényező együttes hatását vizsgáljuk, akkor az R
2
 mutató alapján 

megállapítható, hogy a területi hovatartozás és az ivararány 77,1%-ban 

magyarázza a létszámokban (trófeaszámokban) történt változásokat.  

 

Tehát, ezen többváltozós variancia-analízis eredményeként elmondható, 

hogy a gímszarvas elbírált létszámának nagyságát az határozza meg, hogy 

mely területen (Somogy, Tolna, Baranya) található – az ivararány hatása 

nem jelentős.  
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Az elemzéseim során kíváncsi voltam arra, hogy a trófeaszám alakulásában 

milyen szerepet játszott a területi hovatartozás és az ivararányon kívül, az 

aranyérmes trófeák alakulása és a korosztályi viszonyok. Ezen tényezők 

különböző variációiban futtattam le a többváltozós variancia-analízist (10 

esetben), kizárva az egyes tényezők begyűrűződő hatásait. Az outputok 

értékelése során arra a következtetésre jutottam, hogy mivel a vizsgálatba 

bevont tényezők között erős összefüggés van, ezért nincs értelme a két, 

vagy többtényezős variancia-analízis elkészítésének és a kapott eredmények 

értelmezésének.  

 

5.7. A Dél-dunántúli régió vadgazdálkodásának pénzügyi elemzése 

Az elemzések alapját a külföldi és a belföldi bérvadászatból, és 

szolgáltatásokból, valamint az élő és a lőtt vadból származó bevételek, 

illetve az egyéb bevételek adják. A vadászati kiadások között a 

munkabérek és közterhei (továbbiakban csak munkabér), a 

vadgazdálkodási kiadások, a mezőgazdasági és az erdei vadkárok, 

valamint az egyéb kiadások szerepelnek. Figyelemmel kell lenni arra is, 

hogy a bevételi és a kiadási adatok hiányosságai és nyilvántartásuk 

rendszertelensége, valamint az ezzel foglalkozó társaságok sokfélesége 

miatt, a vadgazdálkodás ökonómiai vizsgálatait csak megközelítő módon 

lehet meghatározni. 

 

A szakirodalmi áttekintésem során a vadgazdálkodási jelentéseket böngészve 

megállapítható, hogy a vadgazdálkodás eredménye a 2000-es évet követően 

átlagosan negatív volt. Vizsgálataim során arra voltam kíváncsi, hogy mi 

lehet ennek, és az ezen belüli ingadozásoknak az oka, mely pénzügyi 

összetevőkben történtek jelentősebb változások. A megoszlási 

viszonyszámok együttes alkalmazása során arányváltozás számszerűsíthető. 
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Ennek segítségével megvizsgáltam, hogy szerkezetében és arányaiban 

hogyan változtak a vadgazdálkodás pénzügyi adatai 1994-2005 között.  

 

A dél-dunántúli régiót alkotó három megyét külön elemezve, Baranya 

megyében, a vizsgált időszakot tekintve a vadászati bevételek 40-50%-át a 

külföldi bérlelövésből származó bevételek adják. Ez 1994-ben elérte az 53%-

ot, ugyanezen arány 2001-ben csupán 28% volt, majd ezt követően újra 

növekedett, és 2005-re 43%-os lett. Azonban ha figyelembe vesszük a 

bérlelövéshez kapcsolódó szolgáltatásokat is, akkor a külföldi 

vadásztatásokból származó bevételek adják az összes bevételek 50-60%-át. 

Amennyiben ezeket az adatokat összevetjük a külföldi vadászok számával 

(94. oldal), látható, hogy 1994-ben 477, 2001-ben 370 volt az elbírált trófeák 

tekintetében. A belföldi bérlelövésből (10% körüli) és szolgáltatásból (5% 

körüli) mindössze csak 10-15% származik, ellentétesen változik a 

külföldivel (1994-ben 2%, 2001-ben 16,7%). Ha itt is figyelembe vesszük – 

az elbírált trófeák alapján – a belföldi vadászok számát, észrevehető a 

változás: 1994-ben 309, 2001-ben 430. A lőtt vadból származó bevételek 

szintén kiemelendők, 20-30% körül mozognak. Az átlagos bevételi értékek 

eredményeit az 5.7.1. táblázat mutatja.  

 

5.7.1. táblázat: A Dél-dunántúli régió átlagos vadászati bevételeinek 

alakulása, 1994-2005.  

Megye 

Átlagos vadászati bevételek, % 

Külföldi Belföldi Bevétel 

Bér- 

lelövés 

Szolgál- 

tatás 

Bér- 

lelövés 

Szolgál- 

tatás 

Élő 

vadból 

Lőtt 

vadból 
Egyéb 

Baranya 41,65 9,47 8,34 3,52 0,46 24,37 12,19 

Somogy 47,44 8,29 7,69 2,37 0,61 20,11 13,49 

Tolna 46,46 7,65 9,84 3,65 1,16 20,71 10,53 

Forrás: Saját számítás 
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Somogy megyét tekintve, Baranya megyéhez hasonlóan a külföldi 

vadásztatásból származó bevételek adják az összbevételek jelentős hányadát 

(bérlelövés: 40-55%, szolgáltatás: 10%). Somogyban ugyancsak 1994-ben 

volt legmagasabb arányú (57%) a bérlelövésből származó bevétel, míg 2005-

ben ugyanezen arány mindössze 31%. Ezeket az adatokat összevetve az 

elbírált gímtrófeák száma alapján meghatározott külföldi vadászok számának 

alakulásával, 1994-ben 854 volt, míg 2005-ben csak 627. (Nem szabad 

elfelejteni, hogy a bérlelövési adatok nemcsak gímszarvasra vonatkoznak, 

hanem egyéb nagy- és apróvadra is, de a tendencia jól látható.) A belföldi 

bérlelövésből és szolgáltatásokból származó bevételek 2001-et megelőzően 

10% alattiak voltak, míg ezt követően egyre növekedtek. Ebből az a 

konzekvencia vonható le, hogy a belföldi vadászati bevételek fokozatosan 

nőnek Somogy megyében, 2005-ben elérte a 21%-ot (külföldi ekkor a 

legalacsonyabb 31%). A belföldiek által elejtett és bírálatra került trófeák 

számából is hasonló következtetést vonhatunk le. Másik jelentősebb bevételi 

forrást a lőtt vadból származó bevétel adja, amely 15-25% körüli (hasonlóan 

Baranyához). Az átlagos érékek eredményeit az 5.7.1. táblázat mutatja.  

 

Tolna megyét vizsgálva megállapítható, hogy Somogy megye adataihoz 

közeli értékeket kapunk. A külföldi bérlelövésből származó bevétel az összes 

bevételnek 1994-ben 51%-át tette ki (legmagasabb érték), 2005-ben csak 

40%-át. A belföldi bérlelövés bevételei itt is alacsonyak, 10% körüliek 

(kiugró értékek: 1995-ben 3%, 2005-ben 21%). Az előző két megyével 

megegyezően a lőtt vadból származó bevételek 20% körüliek. Az átlagos 

érékek eredményeit az 5.7.1. táblázat mutatja. 

 

A bevételek elemzése mellett másik fontos pénzügyi kategória a kiadás. A 

vadászati kiadások jelentősebb hányadát a vadgazdálkodás kiadásai (40%) és 
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az egyéb (20%) kiadások adják. A munkabérek az összes kiadásnak 

mindössze 10-15%-át jelentik. A három megyében a változó tendenciát a 

vadkárból származó kiadások adják (de a magasabb hányadot a 

mezőgazdasági vadkár képviseli). Baranya megyében a mezőgazdasági 

vadkár 2002-őt követően 20% feletti, míg Somogyban folyamatosan 

meghaladja a 20%-ot. Tolna megyében jóval az előző két megye alatt 

maradnak a mezőgazdasági vadkárok, csupán 10% körül alakulnak. Az erdei 

vadkár mértéke nem jelentős, azonban megjegyezném, hogy Somogy megye 

(2,64%) e területen is meghaladja a másik két megye (Tolna: 0,55%, 

Baranya: 1,88%) értékét. A kiadások átlagos értékeit az 5.7.2. táblázat 

mutatja.  

 

5.7.2. táblázat: A Dél-dunántúli régió átlagos vadászati kiadásainak 

alakulása, 1994-2005.  

Megye 

Átlagos vadászati kiadások, % 

Munkabér 
Vad- 

gazdálkodás 

Vadkárok 

Egyéb Mező- 

gazdasági 
Erdei 

Baranya 17,60 38,40 19,82 1,88 22,30 

Somogy 14,05 40,64 22,68 2,64 19,89 

Tolna 17,35 53,07 6,46 0,55 22,57 

Forrás: Saját számítás 

 

A vadászati pénzügyi mutatók struktúrájának vizsgálata után megvizsgáltam, 

hogy arányaiban mennyire változtak az egyes tényezők az elmúlt 10 évben, 

azaz 2005-ös év adatait viszonyítottam az 1994-es év adataihoz. Jelen 

számításoknál a bevételi kategóriákból figyelembe vettem a külföldi 

bérlelövés- és szolgáltatásból, a belföldi bérlelövés- és szolgáltatásból, a lőtt 

vadból származó bevételeket, az egyéb és az összes bevételt. A kiadási 

kategóriák közül a munkabér, a vadgazdálkodási, a mezőgazdasági, az egyéb 

és az összes kiadást.  
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5.7.3. táblázat: A Dél-dunántúli régió bevételi és kiadási kategóriáinak 

arányváltozásai, az 1994 és a 2005 évek összehasonlításával, (%) 

Kategóriák 
Baranya 

megye 

Somogy 

megye 

Tolna 

megye 

B
ev

ételek
 

Külföldi bérlelövés 126,45 78,66 128,39 

Külföldi szolgáltatás 53,05 95,90 309,79 

Belföldi bérlelövés 97,94 168,21 55,28 

Belföldi szolgáltatás 41,97 660,54 25,73 

Lőtt vadból 107,70 98,49 93,95 

Egyéb 127,22 100,17 73,04 

Bevételek összesen 102,51 94,76 109,44 

K
ia

d
á

so
k

 

Munkabér 86,33 101,58 113,28 

Vadgazdálkodás 118,00 85,57 124,23 

Mezőgazdasági vadkár 127,20 88,26 144,30 

Erdei vadkár 158,40 91,75 62,31 

Egyéb 65,26 129,60 88,64 

Kiadások összesen 97,36 96,24 112,93 

Forrás: Saját számítás 

 

Az arányváltozások eredményeiből (5.7.3. táblázat) két kiugró értéket 

emelnék ki: a Somogy megyei belföldi szolgáltatás és a Tolnai külföldi 

szolgáltatás értékét. Látható, hogy jelentős mértékben megnőtt e változók 

aránya. A strukturális változásokat tekintve, a régió külföldi 

szolgáltatásából származó bevételek 6,37%-át Tolna megye adja 1994-ben, 

amely az elmúlt 10 év során (2005-re) 19,75%-ra növekedett. Tehát 

észrevehető, hogy ez nem számít jelentős mértékű változásnak, de 

amennyiben nemcsak a megyén belüli változásokat nézzük, hanem a régió 

összes külföldi szolgáltatásához viszonyítva, akkor azt tapasztaljuk, hogy 3-

szorosára (309,79%) növekedett arányaiban a vizsgált kategória. A belföldi 

szolgáltatás megoszlása Somogy megyében 11,49%-ról 75,87%-ra 

növekedett 1994 és 2005 között, míg ha az összes belföldi szolgáltatáshoz 

viszonyított változását tekintjük, akkor több mint 6-szoros (660,54%) 
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növekedést tapasztalunk. Somoggyal ellentétben, Baranyában felére, míg 

Tolnában negyedére csökkent az aránya. Korábbi elemzéseim alkalmával 

kiemeltem már a külföldi és hazai vadászok megoszlását hazánkban. Ha az 

1994 és 2005 közötti változást tekintjük látható, hogy arányaiban Somogy 

megyében csökkent a külföldi bérlelövés, a belföldi viszont növekedett. A 

másik két megye esetében azonban ellentétesen alakult. Meglátásom szerint 

kiváló eredménynek számít az, hogy Somogyban ilyen mértékű növekedés 

tapasztalható a belföldi bérlelövés és szolgáltatás esetében, mert ez azt 

jelenti számomra, hogy az „aktív” (vadászik is) hazai vadászok száma nő, 

illetve igénybe veszik a különböző szolgáltatásokat is (nem csak ők, hanem 

családtagjaik is). Ezért is fontos feladatnak látom, a hazai vadgazdálkodás 

támogatását, és a marketing tevékenység fokozásával, segítségével, ezt a 

külföldi vadászokra – és családjaira, barátaira – is ki kellene terjeszteni. 

 

Leolvasható az is, hogy az elmúlt 10 év során alig változtak arányaiban az 

egyéb bevételek és a munkabérek Somogy megyében. Baranyában 

elkeserítőbb a helyzet, mert ott közel 10%-os csökkenés mutatkozik, ezzel 

szemben Tolnában 13%-kal emelkedett. Véleményem szerint 

elgondolkodtató az a tény, hogy a munkabérek 10 év alatt a régió átlagát 

tekintve – az elemzéseim alapján – nem nagy mértékben változtak.  

 

Az elmúlt 10 év vizsgálatainak eredményei után kíváncsi voltam, hogy 

milyen arányváltozások tapasztalhatók 2004 és 2005 között. Ez esetben, csak 

a jelentősebb bevételi, illetve kiadási hányadot képviselő kategóriákat vettem 

figyelembe (külföldi-, és belföldi bérlelövés, összes bevétel és kiadás 

változása).  
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5.7.4. táblázat: A Dél-dunántúli régió külföldi bérlelövéseinek 

arányváltozása, 2004-2005. 

Megnevezés 

Külföldi bérlelövés, 

e Ft  

Külföldi bérlelövés 

megoszlás, % 

Külföldi 

bérlelövés 

változás,% 

Arány- 

változás, 

% 2004 2005 2004 2005 

Baranya 325 586 329 934 21,68 26,93 101,34 124,18 

Somogy 748 946 542 154 49,88 44,25 72,39 88,71 

Tolna 427 043 353 253 28,44 28,83 82,72 101,37  

Összesen 1 501 575 1 225 341 100,00 100,00 81,60 - 

Forrás: Saját számítás  
 

Az 5.7.4. táblázatból látható, hogy a régió összes külföldi bérlelövésből 

Baranya 21,68%-ot, Tolna 28,44%-ot, míg Somogy megye 49,88%-ot tesz ki 

2004-ben. Ez a megoszlás a következő évre csak kis mértékben változott 

(Baranya javára), Baranya 26,93%-ban, Tolna 28,83%-ban és Somogy 

44,25%-ban részesedett az összes külföldi bérlelövésből származó 

bevételből. Ha megvizsgáljuk, hogy önmagukhoz képest történt e változás, 

akkor látható, hogy Baranyában 2004-ről 2005-re a bevétel nőtt 1,34%-kal, 

míg a másik két megyében csökkent – Somogyban 27,61%-kal, Tolnában 

17,28%-kal. A régióra vonatkozó összes külföldi bérlelövés bevétele is 

csökkent 18,4%-kal. Tehát két megyében csökkentek a bevételek, de ha 

ugyanezt arányaiban is megvizsgáljuk – az összes külföldi bérlelövés 

bevételéhez viszonyítva –, akkor megállapítható, hogy Baranyában 24,18%-

kal, Tolnában 1,31%-kal növekedett, míg Somogy megyében 11,29%-kal 

csökkent.  

 

5.7.5. táblázat: A Dél-dunántúli régió belföldi bérlelövéseinek 

arányváltozása, 2004-2005. 

Megnevezés 

Belföldi bérlelövés, 

e Ft 

Belföldi bérlelövés 

megoszlás, % 

Belföldi 

bérlelövés 

változás,% 

Arány 

változás,% 
2004 2005 2004 2005 

Baranya 139765 48569 30,62 8,05 34,75 26,28 

Somogy 193855 370518 42,48 61,39 191,13 144,52 

Tolna 122749 184457 26,90 30,56 150,27 113,63 

Összesen 458373 605549 100,00 100,00 132,25 - 

Forrás: Saját számítás  
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Az 5.7.5. táblázatot vizsgálva, a régió összes belföldi bérlelövésből Baranya 

30,62%-ot, Tolna 26,90%-ot, míg Somogy megye 42,48%-ot tesz ki 2004-

ben. Ez a megoszlás a következő évre nagymértékben változott, Baranya 

8,05%-ban, Tolna 30,56%-ban és Somogy 61,39%-ban részesedett az összes 

belföldi bérlelövésből származó bevételből. A saját magukhoz viszonyított 

változásokat elemezve, megállapítható hogy Baranyában 2004-ről 2005-re a 

bevétel 34,75%-ra csökkent (65,25%-kal), míg a másik két megyében 

nagymértékben növekedett – Somogyban 91,13%-kal, Tolnában 50,27%-kal. 

A régióra vonatkozó összes belföldi bérlelövés bevétele is emelkedett 

32,25%-kal. Tehát két megyében drasztikusan növekedtek a bevételek, de ha 

ugyanezt arányaiban is megvizsgáljuk – az összes belföldi bérlelövés 

bevételéhez viszonyítva –, akkor megállapítható, hogy Baranyában 73,72%-

kal csökkent, míg Tolnában csak 13,63%-kal, de Somogy megyében 44,52%-

kal növekedett a bérlelövés bevétele.  

 

5.7.6. táblázat: A Dél-dunántúli régió összes bevételének arányváltozása, 

2004-2005. 

Megnevezés 

Összes bevétel, 

 e Ft 

Összes bevétel 

megoszlás, %  

Összes 

bevétel 

változás, % 

Arány- 

változás, 

% 2004 2005 2004 2005 

Baranya 841 365 761 128 23,86 22,53 90,46 94,43 

Somogy 1 810 609 1 726 494 51,35 51,11 95,35 99,53 

Tolna 874 009 890 265 24,79 26,36 101,86 106,33 

Összesen 3 525 983 3 377 887 100,00 100,00 95,80 - 

Forrás: Saját számítás  

 

A régió összes bevételét vizsgálva (5.7.6. táblázat), Baranya megyében 

23,86%-a, Tolnában 24,79%-a, míg Somogy megyében 51,35%-a a régió 

összes bevételének 2004-ben. Ez a megoszlás a következő évre kis 

mértékben változott, Baranya 22,53%-ban, Tolna 26,36%-ban és Somogy 

51,11%-ban részesedett a régió összes bevételéből. A saját magukhoz 

viszonyított változásokat figyelembe véve látható, hogy Baranyában 2004-
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ről 2005-re a bevétel 9,54%-kal, Somogyban 4,65%-kal csökkent, míg a 

harmadik megyében növekedett 1,86%-kal. A régió összes bevétele csökkent 

4,2%-kal. Arányaiban is megvizsgálva a megyénkénti bevételeket – a régió 

bevételéhez viszonyítva –, akkor megállapítható, hogy Baranyában 5,57%-

kal, Somogyban 0,47%-kal csökkent, míg Tolna megyében 6,33%-kal 

növekedett. 

 

Tehát összességében elmondható, hogy Baranya megyében bár a bevétel 

egyik meghatározó összetevője a külföldi bérlelövés, arányaiban 24,18%-kal 

növekedett, ennek ellenére az összes bevétele 5,57%-kal csökkent a 

drasztikus belföldi bérlelövés süllyedése (73,72%) következtében 2004 és 

2005 között. Tolna megyében arányaiban az összes bevétel növekedett 

6,33%-kal, a külföldi (1,31%-kal) és belföldi (13,63%-kal) bérlelövés 

bevételeinek növekedése miatt. Somogyban ugyancsak csökkent az összes 

bevétel arányaiban (0,47%-kal), annak ellenére, hogy a belföldi bérlelövés 

bevételei nagymértékben 44,52%-kal növekedtek, de a külföldi bérlelövés 

bevételei csökkentek 11,29%-kal.. 

 

5.7.7. táblázat: A Dél-dunántúli régió összes kiadásának arányváltozása, 

2004-2005 

Megnevezés 

Összes kiadás,  

e Ft  

Összes kiadás 

megoszlás, %  

Összes 

kiadás 

változás,  

% 

Arány- 

változás, 

% 2004 2005 2004 2005 

Baranya 833 615 709 953 22,76 21,15 85,17 92,93 

Somogy 2 027 454 1 847 780 55,36 55,05 91,14 99,45 

Tolna 874 009 798 923 21,88 23,80 99,67 108,76 

Összesen 3 662 613 3 356 656 100,00 100,00 91,65 - 

Forrás: Saját számítás  

 

A régió összes kiadását elemezve (5.7.7. táblázat), Baranya megyében 

22,76%-a, Tolnában 21,88%-a, míg Somogy megyében 55,36%-a a régió 

összes kiadásának 2004-ben. Ez a megoszlás 2005-re kis mértékben 
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változott, Baranya 21,15%-ban, Tolna 23,80%-ban és Somogy 55,05%-ban 

részesedett a régió összes kiadásából. Ha megvizsgáljuk, hogy önmagukhoz 

képest történt e változás, akkor látható, hogy Baranyában 2004-ről 2005-re a 

bevétel 14,83%-kal (85,17%-ra), Somogyban 8,86%-kal (91,14%-ra), míg 

Tolnában 0,33%-kal (99,67%-ra) csökkent. A régió összes kiadása csökkent 

8,35%-kal. Arányaiban is megvizsgálva a megyénkénti kiadásokat – a régió 

kiadásaihoz viszonyítva –, akkor megállapítható, hogy Baranyában 7,07%-

kal, Somogyban 0,55%-kal csökkent, míg Tolna megyében 8,76%-kal 

növekedett. 

 

5.8. Külföldi vadászok jelentősége a Dél-dunántúli régióban  

Az előzőekből látható, hogy a vadászati ágazat fő bevételi forrása, a 

külföldről érkező vadászok bérvadásztatásából származik. Ők általában több 

napra jönnek, és a kilövési díjakon felül egyéb (járulékos) bevételeket 

jelentenek. Fizetnek a kilövésért, a szállásért, az étkezésért, a kíséretért, és 

előfordul, hogy magukkal hozzák a családjukat is. Ezen kívül meg kell 

említeni, hogy a vadászat a nemzetközi diplomácia egyik eredményes 

eszköze is. 

 

5.8.1. táblázat: A külföldi és hazai vadászok által elejtett gímszarvasbika 

megoszlások országos viszonylatban, 1995-2005  

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Külföldi 

(db) 
4354 3874 3416 4040 4267 5025 4951 5188 5210 4266 5120 

Megoszlás 

(%) 
70,0 71,6 67,6 69,5 63,9 61,9 56,9 53,2 50,8 46,9 52,7 

Hazai 

(db) 
1866 1539 1638 1775 2406 3161 3753 4573 5055 4831 4596 

Megoszlás 

(%) 
30,0 28,4 32,4 30,5 36,1 38,6 43,2 46,99 49,3 53,1 47,3 

Összesen 6220 5413 5054 5815 6673 8186 8704 9761 10265 9097 9716 

Forrás: Országos Vadgazdálkodási Adattár – 2005/2006. vadászati év 

alapján saját szerkesztés 

 



 107 

Elemzéseket végeztem a külföldi és hazai vadászok által elejtett gímbikák 

struktúrájára vonatkozóan. Az Országos Vadgazdálkodási Adattár (OVA) 

által országos szinten feldolgozott, külföldi és hazai vadászok által elejtett és 

bírálatra került gímszarvas trófeák alakulását az 5.8.1. táblázat mutatja.  

 

Látható, hogy a külföldi vadászok által elejtett gímtrófeák megoszlása – a 

2004-es évet kivéve – meghaladja a hazai vadászokét. Az elmúlt 5 évet 

tekintve, közel 50-50%-os ez az arány, ami természetesen a hazai 

vadásztatást erősíti, azonban a külföld szerepe is igen meghatározó. Úgy 

gondolom, hogy ezt az előnyt lehetne kihasználni a turizmus fejlesztésére, 

ami alatt nemcsak a vadásztatást, hanem egyéb hozzá kapcsolódó 

„látványosságot” (táborok szervezése, ismerkedés a természettel, 

állatsimogató… stb.) is értem. Nem beszélve arról, hogy az ebből származó 

bevételeken túlmenően, egyéb hozzáadott bevételekkel is növelni lehetne az 

ország hozamait. Ebből kiindulva végeztem el a Dél-dunántúli régió 

területére vonatkozóan az összehasonlításokat. 

 

5.8.2. táblázat: A hazai és külföldi vadászok által elejtett gímszarvas-

trófeák aránya a régióban, 1995-2005, (db) 

Megyék 
Külföldiek által 

vadászott 

Megoszlás, 

% 

Belföldiek által 

vadászott 

Megoszlás, 

% 

IV/3 Mecseki nagyvadas 

körzet 
4380 57,65 3215 42,35 

III/1 Dél-baranyai 

nagyvadas körzet 
2461 43,47 3246 56,53 

III/3 Tolna-dél mezőföldi 

körzet 
3065 47,88 3332 52,12 

IV/2 Somogyi nagyvadas 

körzet 
11666 61,78 7221 38,22 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A vadgazdálkodási bevételek nagyrészt fedezik a kiadásokat, amit a külföldi 

vendégek vadásztatásával érhetünk el. Ez látható az 5.8.2. táblázatból is, a 

Régió területén megtalálható 4 vadgazdálkodási körzet közül kettőben (IV/3 

Mecseki és IV/2 Somogyi) a külföldi vadászok által elejtett gímbikák aránya 

meghaladja a hazai vadászokét. Mivel hazánk kedvező adottságokkal 

rendelkezik a vadállomány tekintetében, – amely véleményem szerint még 

kiaknázatlan terület a turizmus esetleges fellendítése terén – ezért megfelelő 

befektetés, gondozás és marketing mellett a vadgazdálkodást hosszú távon is 

sikeres tevékenységként tudnánk fenntartani. 

 

A vadásztatásból származó jelentős bevételek mellett nem szabad 

megfeledkeznünk a trófeán kívüli, úgynevezett „melléktermékről” sem, azaz 

a vadhúsról. A vadhús a vadgazdálkodóé, amit értékesíteni tud, és bevételt 

jelenthet számára a trófeán felül. Ezért érdemes lenne a vadhús iránti 

keresletet is fellendíteni, amelyet véleményem szerint a marketing 

tevékenység fokozásával kellene kezdeni. Ezt a SWOT analízis során már 

említettem (5.1. fejezet). 

 

A mezőgazdasági termelésben nem tartható területeken a vadászat és a 

turizmus, jelentős bevételi forrásokat jelenthet. Folyamatosan fejlődnek a 

vadásztatáshoz kapcsolódó szolgáltatások (szállás, ellátás). Jelenleg a 

vadászatból származó teljes bevétel 15-20%-a származik erről a területről (a 

vadásztatók részére fizetett szolgáltatások költségei nélkül), azonban ezen 

arány növelésének a vadgazdálkodás szakmai céljai között mindenképpen 

szerepelnie kellene (Fábián, 2001). 

 

A vadásztatáshoz kapcsolódó szolgáltatások jól összekapcsolhatók az egyre 

fontosabbá váló falusi- és ökoturizmussal. E bevételi lehetőségek 
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fontosságát hangsúlyozza, hogy az érintett területeken élő népesség – az 

ebben rejlő bevételi forrásokat kihasználva – nem válik a különböző 

támogatási rendszerektől függővé, hanem azokat, mint forrásként 

használhatja fel a hosszú távú hasznosítás érdekében. Mindehhez azonban az 

érintett ágazatok (vadgazdálkodás, természetvédelem, idegenforgalom) 

együttes, egymás érdekeit figyelembe vevő, a kölcsönös előnyökön alapuló 

fellépése szükséges.  
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6. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 

 

A Dél-dunántúli régió egyaránt kiemelkedő a gímszarvas becsült állománya, 

és a terítékre került bikáinak számát illetően. Ezért végeztem 

disszertációmban vizsgálatokat az elmúlt 16 év (1990-2005) trófeabírálati 

adatai alapján. Összehasonlítottam és kiértékeltem a Dél-dunántúli régióban 

található vadgazdálkodási területek (körzetek) gímszarvas populációit 

(minőség, ivararány, korosztályi viszonyok és terítékadatok alapján), 

valamint pénzügyi adatsorait.  

 

Különböző – vadászatban, vadgazdálkodásban jártas – szakemberek 

megkérdezése alapján a Dél-dunántúli régióra vonatkozóan összeállított 

SWOT analízis alapján a következtetéseim és a javaslataim a következők: 

 

Az erősségek között megtalálható a vadgazdálkodás, a vadállomány 

minősége, amit a szakemberek magas szakmai kvalifikáltsága biztosít. 

Tapasztalataik és felkészültségük birtokában képesek a vadállománynak, 

mint természeti erőforrásnak hasznosítására, kezelésére és védelmére. A 

szaktudás és a szolgáltatások magas színvonala miatt hazánkban a külföldi 

vadászvendégek aránya magas. A vadállomány minőségét kihasználva egyik 

fejlesztési lehetőség az igényes szolgáltatásokat nyújtó vadászturizmus 

lenne, a természetvédelem szempontjait szem előtt tartva, valamint a 

vadállomány élőhelyének javítása, az erdőtelepítések bővítése, valamint a 

vidékfejlesztési szerepének emelése lehet. 

 

Szakirodalmi ismereteim, mélyinterjúim során és a gyakorlatban azt 

tapasztaltam, hogy a vadász és nem vadász emberek között egy „szakadék” 

található, amely az emberek gondolkodásmódjának megváltoztatásával 
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oldódna fel. Az emberek jelentős része úgy gondolja, hogy a vadászat csak 

szórakozás, esetlegesen „úri passzió” és kevesen tudják az igazi jelentőségét. 

Véleményem szerint az e fajta tévhit elkerülése érdekében az emberekben 

tudatosítani kellene a vadászat, a vadgazdálkodás lényegét, sőt már az 

iskolákban is a gyerekek részére, olyan programokat kellene kialakítani, 

amelyek közelebb hozzák őket a természethez, illetve, amelyek során 

megismerkedhetnek a vadászat jelentőségével. 

 

A marketing tevékenység alacsony szintje (a vadásztatás és a vadhús 

értékesítése területén), a piaci növekedés és a turizmus egyik legfőbb gátja. 

Megoldás lehetne, a marketing szemlélet kiszélesítése, vadbemutató 

kertek kialakítása, a vadászházak átalakítása, valamint az erdei iskolák 

tevékenységének fokozása, újak létesítése. A vadhús értékesítésének 

fellendítése érdekében különböző termékkóstolók rendezése, valamint – a 

reklámok segítségével – a kedvező táplálkozási hatásainak kiemelése 

lényeges. Mindezek megvalósításához állami segítség lenne szükséges, 

például az Országos Egészségfejlesztési Intézet programjain keresztül. Több 

vadfeldolgozó üzem létrehozását kellene preferálni, ehhez azonban az uniós 

előírások lazítására lenne szükség. Meglátásom szerint megoldást jelentene a 

már meglévő marha és sertés vágóhidak átalakítása, esetlegesen egy-egy 

nagyobb húsfeldolgozó üzem a termékkörét kiterjeszthetné a vadhúsra is.  

 

Megoldandó problémát jelentenek a vadkárból eredő konfliktusok. 

Elkerülésének érdekében egységes becslési metodika kialakítására lenne 

szükség, amely objektívabbá tenné a kárfelmérést, és ezzel talán 

csökkenthetőek lennének az ebből adódó ellentétek. Véleményem szerint a 

vadászatra jogosultaknak – ezen a területen is – állami segítségre lenne 

szükségük, mint a vissza nem térítendő juttatások. Ezen kívül támogatni 
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kellene a vadgyümölcsösök, a vadföldek kialakítását, azokon a 

területeken, ahol nem éri meg a mezőgazdasági termelés folytatása. Ott 

célszerű, a vad megfelelő nagyságú élőhelyének fenntartását figyelembe 

véve, az erdőtelepítéseket erősíteni. Az állam támogatási lehetőségeit ki 

kellene bővíteni a nagyvadat érintő támogatásokkal is. 

 

A SWOT analízis során felmerült kérdéseim alapján további elemzéseket 

készítettem a gímszarvas létszámával és minőségével kapcsolatban, amely 

alapján javaslataim és konzekvenciáim a következők: 

 

A vadgazdálkodásban megjelenő feladatok egyike a vad létszámának 

meghatározása, amely különböző becslési eljárásokkal, tapasztalatok alapján 

kerül megállapításra. Ezt a munkát segítve az idősor-elemzés statisztikai 

módszer alkalmazásával, a ciklushatás figyelembe vételével megközelítőleg 

jó becslések végezhetőek. 

 

A vadgazdálkodás gyakorlati munkáját segítendő a gímszarvas állomány 

minőségének jellemzésére egy kategorizáló mutatószámot alakítottam ki, 

így megállapíthatóvá válik annak minősége, az elbírált trófeák alapján. 

Alkalmazásával lehetővé válik az egyes régiók, megyék és körzetek 

gímszarvasbika állományának összehasonlítása. 

 

A vadászattal kapcsolatos pénzügyi adatok (1994-2005 között) elemzéséből 

arra a következtetésre jutottam, hogy a hazai bérlelövés szerepe egyre 

növekszik, ezt meg kell tartani a hozzá kapcsolódó szolgáltatások 

növelésével együtt. Úgy vélem, hogy a magyar állampolgárok érdeklődése a 

természet iránt egyre nő, amit fel kell ölelni, és tovább kell fejleszteni, egybe 

kell kötni a vadásztatással és a hozzá kapcsolódó programokkal. Ezt a 

növekedési ütemet csak Somogy megye mutatja, amit Tolna és Baranya 
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megyére is ki kellene terjeszteni. Sajnos a munkabérek alacsony színvonala 

– más ágazatokhoz hasonlóan – a vizsgálataim szerint nem emelkedett az 

elmúlt 10 év alatt. 

 

A külföldi és hazai vadászok által elejtett gímtrófeák megoszlását elemezve 

azt tapasztaltam, hogy az, közel 50-50%-os. Ezt ki kell használni a turizmus 

fejlesztésére, ami alatt nemcsak a vadásztatást, hanem az egyéb hozzá 

kapcsolódó „látványosságot” (táborok szervezése, ismerkedés a természettel, 

állatsimogató… stb.) is értem. 

 

Összességében elmondható, hogy a magyar vadgazdálkodás is rendelkezik 

sok olyan területtel, amin javítani, fejleszteni kellene, de mindennek ellenére 

nincs válságban, ezek a fennálló problémák még orvosolhatóak. Ehhez 

azonban összefogásra, állami segítségre és szemléletmód váltásra lenne 

szükség. Azonban ma már nemcsak az állomány növelése a cél, hanem a 

minőség javítása, valamint az élőhelyek és a különböző vadfajok 

populációinak sajátosságait figyelembe vevő kezelési, és fejlesztési 

koncepciók kidolgozása és bevezetése. Nehéz feladatok, teendők előtt áll a 

hazai vadásztársadalom, de mellettük nekünk (nem vadász embereknek) is 

tenni kellene valamit annak érdekében, hogy ez a nemzeti kincsünk 

fennmaradjon a jövő nemzedéke számára. 
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7. ÚJ ÉS ÚJSZERŰ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

 

A kutatási tevékenységem során elkészített elemzések az alábbi új és újszerű 

tudományos eredményekkel szolgáltak: 

 

1. A Dél-dunántúli régióra vonatkozó SWOT analízis eredményei alapján 

javaslatokat tettem a vadgazdálkodás fejlesztési területeire. Különös 

tekintettel a vadászturizmusra, a termelőkkel és a természetvédőkkel 

kapcsolatos konfliktusok csökkentésére, a vadhús kereslet fellendítésére, 

az emberekben a vadászokkal szemben kialakított szemléletmód 

módosításainak lehetőségeire, a nagyvadat érintő támogatások 

fokozására, valamint a vadgazdálkodásban rejlő marketing 

tevékenységek kiaknázására. 

 

2. A gímszarvas populáció minőségét meghatározó kategorizáló pontozási 

rendszert dolgoztam ki, amely a gyakorlatban is könnyen alkalmazható. 

Az egyedi pontozás kidolgozásánál figyelembe vettem a trófea tömegét, 

jobb és bal szárhosszát, jobb és bal felső szárkörméretét, valamint a 

jobb és bal rózsa körméretét. Ezen változókra osztályhatárokat 

határoztam meg, és a – hozzájuk tartozó – korrelációs együtthatók 

súlyozásával kialakítottam az összpontszámot meghatározó 

intervallumokat is, amelyekhez hozzárendeltem az általam létrehozott 

minőségi kategóriákat (közepes, jó, kiváló minőség). A kidolgozott 

minőségi kategóriák lehetővé teszik a gímszarvasok minőségi 

összehasonlítását (körzeti, megyei és régiós szinten), amelyet eddig 

csak a tapasztalatok alapján határoztak meg. 

 



 115 

3. Kéttényezős varinacia-analízis segítségével megbízható 

következtetéseket vontam le a gímszarvasbika állományok területi 

megoszlását illetően. A Dél-dunántúli régió területén kialakított 

nagyvadas gazdálkodási körzetek összehasonlító elemzése során, 

módszertanilag is alátámasztva igazoltam, hogy a régió megyéi közül 

Somogy megye szerepe meghatározó a gímszarvas vadásztatás 

területén. A többtényezős varianciaanalízis módszerével megvizsgáltam, 

hogy a trófeaszám alakulásában milyen szerepet játszottak az 

aranyérmes trófeák és a korosztályi viszonyok, de erre vonatkozóan nem 

kaptam szignifikáns eredményeket.  

 

4. A Dél-dunántúli régió 1994 és 2005 év közötti pénzügyi adatainak 

elemzésével arra a következtetésre jutottam, hogy Somogy megyében 

belföldi bérkilövés és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások szerepe 

jelentős mértékben megnőtt, amelyet Tolna és Baranya megyére is ki 

kellene terjeszteni. Ehhez a vadászati turizmus (családi programok 

kialakításával) növelésére lenne szükség a marketing tevékenység 

fellendítésével egybekötve, valamint ennek megvalósítása érdekében 

állami segítség kellene. A kiadások közül a munkabérköltségeket 

emelném ki, amelyek aránya a régióban átlagosan – a vizsgálataim 

szerint – nem nagy mértékben növekedett az elmúlt 10 évben.  

 

5. A külföldi és hazai vadászok arányainak elemzésével megállapítottam, 

hogy a hazai bérvadászok száma egyre nő, napjainkban elérte a közel 

50-50%-os arányt. Ezt fel kell használni a turizmus fejlesztésére, ami 

nemcsak a vadásztatást jelenti, hanem egyéb hozzá kapcsolódó 

szolgáltatásokat (táborok szervezése, ismerkedés a természettel, 

állatsimogató… stb.) is. 
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8.  ÖSSZEFOGLALÁS  

 

8.1 Magyar nyelvű összefoglalás 

A vadászat, a történelem során mindig fontos szerepet játszott a magyarok 

életében. Évtizedek óta igen sok kiemelkedő trófea kerül ki évente a magyar 

vadászterületekről, amely az élőhelyi adottságoknak, a kiváló 

génállománynak, valamint a megfelelő vadgazdálkodásnak tulajdonítható. 

Ennek megőrzése alapvető nemzetközi érdek, és amit az utónemzedék 

számára fenn kell tartani. 

 

A disszertációmban vizsgálatokat végeztem az elmúlt 15 év (1990-2005) 

trófeabírálati adatai alapján. Összehasonlítottam és kiértékeltem a Dél-

dunántúli régióban található vadgazdálkodási területek (körzetek) 

gímszarvas populációit (minőség, ivararány, korosztályi viszonyok, 

terítékadatok alapján), pénzügyi adatsorait, valamint elkészítettem a régió 

vadgazdálkodásának SWOT analízisét.  

 

A SWOT analízis elkészítése után erősségek között jelenítettem meg a 

vadgazdálkodás, vadállomány színvonalát, amely a szakemberek magas 

szakmai kvalifikációjának köszönhető, valamint a vadásztatás 

hagyományainak fenntartását, kihasználva a szolgáltató bázis szerepét. A 

gyengeségek között megtalálható a vadászterületek felaprózódása, a 

jogszabályi szankciók korlátossága, a nagyvadat érintő támogatások hiánya, 

a termelőkkel és természetvédőkkel kialakult konfliktusok, a marketing 

tevékenység alacsony szintje, valamint a vad által okozott károk és az 

orvvadászok magas aránya. Veszélyek közé soroltam a vadászetika 

hagyományainak romlását, a csak gazdasági szempontok szem előtt tartását 
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és a kerítésépítések negatív következményeit. A Dél-dunántúli régió 

vadgazdálkodásának lehetőségeként említeném meg a nagyvad populáció 

minőségi értékeit, a piaci részesedések emelést, az állami támogatások, 

juttatások bővítését, az öko- és vadászturizmus fejlesztést, az erdőtelepítések 

növelését, a vidékfejlesztésben betöltött szerepének fokozását, valamint a 

társadalmi elfogadottság emelését. 

 

Szakirodalmi áttekintéseim és gyakorlatban szerzett ismereteim alapján nem 

találtam egy, a nagyvadas területek gímszarvas állományának minőségét 

leíró konkrét mutatószámot. Ezért, egy kategorizáló mutatószámot 

alakítottam ki, amely segítségével a gyakorlatban is megállapíthatóvá válik a 

megyei és régiós gímszarvas-állományok minősége, az elbírált trófeák 

alapján. 

 

A SWOT analízis eredményei alapján kíváncsi voltam a Dél dunántúli régió 

területén terítékre került gímszarvasok minőségi eltéréseire a különböző 

nagyvadas körzetek között. Az összehasonlítás után azt tapasztaltam, hogy 

IV/2. Somogyi körzetben találhatóak a legtöbb érmes trófeák, valamint a 

III/1. Dél-baranyai nagyvadas körzet az arany érmes trófeák számát illetően 

a legjelentősebb. A bronz- és ezüstérmes trófeákat is figyelembe véve 

ugyancsak a IV/2 Somogyi nagyvadas körzetben bírálták le a legtöbb érmes 

gímszarvas trófeát. 

 

A variancia-analízis segítségével is elvégeztem a körzetek összehasonlítását, 

amely alapján bizonyítást nyert, hogy (több év adatait nézve) a IV/2. 

Somogyi és a másik 3 (IV/3. Mecseki, III/3 Tolnai és III/1 Dél-baranyai) 

körzet között van igazolt különbség, tehát a somogyi terület igen 

kiemelkedő. A többváltozós variancia-analízis során, a következő 
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konzekvencia vonható le. A területi hovatartozásnak nagy hatása van a 

létszámalakulásra, fontosabb, mint az ivararány. A terület, és az ivararány 

együttesen 77,1%-ban magyarázza a létszámokban (trófeaszámokban) 

történt változásokat. 

 

Szakirodalmi áttekintésekben többször olvastam, hogy a gímállomány 

elfiatalodik, ezért elemzéseket készítettem a régió elejtett és elbírált 

gímszarvas létszámára vonatkozóan, hogy megvizsgáljam az előző állítást. A 

régió gímszarvas-állományának korösszetétele alapján, Somogy és Baranya 

megyében a fiatal korúak aránya 45% körüli, a középkorúaké 40%, míg a 

golyó érett gímbikák 15%-os megoszlást képviselnek. A Tolnai körzetben a 

középkorú bikák aránya a magas. Az ivararányokat elemezve azt 

tapasztaltam, hogy nincs nagy eltérés az optimális aránytól. Az 1996 és 2006 

közötti időszakban csupán három esetben találtam az optimálisnál magasabb 

ivararányt: 1:1,4-1,5, amely mértéke ideális, ha a gazdasági és a biológiai 

szempontokat is figyelembe vesszük. 

 

A dél-dunántúli régió pénzügyi adatait vizsgálva, a vadászati bevételek 

40-50%-át a külföldi bérlelövésből származó bevételek adják, míg a belföldi 

bérlelövésből (10% körüli) és szolgáltatásból (5% körüli) mindössze csak 

10-15% származik. A régió belföldi bérlelövéséből származó bevételének 

ilyen kicsi mértéke nem elkeserítő, mert, ha megvizsgáljuk, hogy az elmúlt 

10 évben 1994 2005-höz viszonyítva) hogyan változott arányaiban, akkor 

látható, hogy Somogy megyében a bérlelövés 68%-kal növekedett az ehhez 

kapcsolódó szolgáltatás mértéke pedig 6-szorosára. A vadászati kiadások 

jelentősebb hányadát a vadgazdálkodás kiadásai (40%) és az egyéb (20%) 

kiadások adják. A munkabérek az összes kiadásnak mindössze 10-15%-ot 

jelentik. A munkabérek esetében tapasztaltam kiemelésre érdemes értéket, 
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mert 1994 és 2005 között arányaiban – elemzéseim alapján – nem változott 

nagy mértékben. 

 

A külföldi vadászok kiemelkedő szerepe miatt összehasonlító vizsgálatokat 

végeztem a külföldi és hazai vadászok szerkezetével kapcsolatban. 

Napjainkban az általuk elejtett gímszarvasok trófeájának megoszlása 

közel 50-50%-os. Ezt ki kell kihasználni a turizmus fejlesztésére, ami alatt 

nemcsak a vadásztatást, hanem egyéb hozzá kapcsolódó „látványosságot” 

(táborok szervezése, ismerkedés a természettel, állatsimogató… stb.) is 

értem.  

 

8.2 Angol nyelvű összefoglalás 

SUMMARY 

Hunting has always played important role in the Hungarian history. Quite a 

high number of trophies have been awarded in the Hungarian hunting areas, 

which is due to good habitat conditions, excellent genetic background and to 

reasonable big game management. To sustain it is a fundamental 

international interest, which need to be preserved for the coming generations. 

 

In the dissertation, data of trophy scoring of the last 15 years (1990-2005) 

were analysed. Different parameters of the population of red deer (regarding 

quality, sex ratio, age distribution and harvestdata) and the financial data of 

different game management areas of the South Trans-Danubian Region have 

been compared and assessed, and SWOT analysis of the regional big game 

management has been conducted.  

 

According to SWOT analysis, the strengths of game management cover the 

quality of game management and of the population, which is primarily due 
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to the high qualification of the managers, and the sustained traditions of 

hunting, using its role as service basis, as well. Among the weaknesses, the 

morsel of hunting teritories, the limitations of legal sanctions, the lack of 

financial support for big game management, conflicts with agricultural 

producers and environment protectors, low level of marketing and the high 

ratio of damages caused by game, and poachers can be listed. The threats of 

game management are the worsening hunting ethics, the exclusively profit 

oriented approach and negative consequences of newly built fences. As 

opportunities for the game management of the South Trans-Danubian 

Region, the quality parameters of big game population, increase in market 

share, increase in government support and aids, improvement of eco- and 

hunting tourism, increase of afforestation, enhancement of its role in rural 

development and the strengthening of social awareness. 

 

Neither the literature review nor the experiences gained by the author have 

revealed a unique index to be used to describe the quality of red deer 

populations of big game territories. Therefore, a categorising index has been 

developed, which is suitable for indicating practically the quality of red deer 

population (regional level) based on the trophies scored. 

 

Based on the results of SWOT analysis, the differences in the quality of 

harvested red deer stock in different big game territories was analysed. The 

comparison showed that the majority of prize-winner trophies could be 

found in the Number IV/2 territory, Somogy County; and in terms of gold 

medal trophies, the Number III/1 territory in Southern Baranya County is the 

most significant. Considering the bronze and silver medal trophies as well, 

the highest number of red deer trophies that was awarded medal could be 

found in the Number IV/2 territory, Somogy County, as well. 
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The variance analysis of the territorial data resulted in that the Number IV/2 

territory in Somogy County is significantly superior to the three other 

territories (No. IV/3 Mecsek, No. III/3 Tolna County and No. III/1 

Southern Baranya County). Multivariable variance analysis has revealed 

that Territory has significant impact on the Size of the population, even 

more important that sex ratio has. The parameters Territory and Sex ratio 

together explains the changes of Trophy numbers in 77,1 per cent. 

 

Additionally, the number of harvested and scored red deer in the region was 

analysed in order to test a statement mentioned frequently in the literatures 

on that the population is getting younger. According to the age composition 

of the red deer population of the region, the percentage of young population 

is around 45 per cent in Somogy and Baranya Counties, while that of the 

mid-aged is about 40 per cent, and the crowned stags represent 15 per cent of 

the population. In the Tolna territory, the percentage of mid-aged stags is 

high. The analysis of the sex ratio showed no significant difference from the 

ideal ration. In the period between 1996 and 2006, higher ratio (around 1,4 to 

1,5) was found in only three cases, with only a little difference. This value is 

very good, if we are aware of economical and biological factors. 

 

After having analysed the financial data of the South Transdanubian 

Region, it was found that 40 to 50 per cent of the hunting revenues comes 

from foreign guest shooting, while that of domestic guest shooting (10%) 

and of services is only 10 to 15 per cent. Although, there is no reason for 

worrying, as during the last decade, the proportion of domestic guest 

shooting increased by 68 per cent (from 1994 to 2005), while the revenues 

from relating services increased by five times. Significant proportion of the 

hunting expenditures comes from the Costs of game management (40%) 
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and the second largest item is the Other costs (20%). Labour costs represent 

only 10 to 15 per cent of the total costs. In the period analysed, there was not 

found any outstanding years in terms of labour costs. It is worth mentioning 

that based on the results of the study, the labour costs did not vary greatly 

between 1994 and 2005.  

 

Because of the great impact of foreign guest hunters, it was reasonable to 

analyse and compare the structure of domestic and foreign hunters. Recently, 

the proportion of trophies of red deer been harvested by domestic and 

foreign hunters is around 50 to 50 per cent. This fact should be used in the 

development of the tourism, which covers not only hunting services but 

relating attractive facilities (organising camps, being familiar with nature, 

animal stroking, etc.), as well.  
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16. MELLÉKLETEK 

 

1. melléklet: A gímszarvas kilövési árjegyzéke a SEFAG ZRt-nél 

Trófeasúly mérése: 24 órával a kifőzés után, nagykoponyával és felső 

fogsorral, hivatalos trófeabírálaton. 

Az agancshoz térítés nélkül hozzátartozik a gyöngyfog is. 

 

Kilövési díj: Gímbika 

Trófeasúly kg EURO EURO/10 gramm 

Csapos 200,-  

2,49  -  ig 400,-  

2,50  -  3,49 700,-  

3,50  -  4,99 1.000,-  

5,00  -  5,99 1.350,-  

6,00  -  6,99 1.700,- +  10,- 

7,00  -  7,99 2.700,- +  12,- 

8,00  -  8,99 3.900,- +  14,- 

9,00  -  9,99 5.300,- +  20,- 

10,00  - 10,99 7.300,- +  38,- 

11,00  - tól 11.100,-,- +  55,- 

Sebzés: a kísérő hivatásos vadász által becsült trófeasúly után fizetendő 

kilövési díj 50 %-a. 

Forrás: www.sefag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sefag.hu/
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2. melléklet: Trófeabírálati lap 

   
 

G Í M S Z A R V A S  
( Cervus elaphus L. ) 

    

Nemzetközi Vadászati- és     

Vadvédelmi Tanács     

"Kiállítások és Trófeák"  Szakbizottsága     

      Méret Átlag Szorzó Pontszám 

Szárak hossza 
bal 

cm 
  

  0,50   
jobb   

Szemágak bal 
cm 

  
  0,25   

hossza jobb   

Középágak bal 
cm 

  
  0,25   

hossza jobb   

Koszorúk bal 
cm 

  
  1,00   

körmérete jobb   

Szárak alsó bal 
cm 

    1,00   

körmérete jobb     1,00   

Szárak felső bal 
cm 

    1,00   

körmérete jobb     1,00   

A száraz agancs tömege   
kg 

    
2,00 

  

kiskoponyával         

Terpesztés   cm   %     

Ágak száma 
bal 

db. 
    1,00   

jobb     1,00   

Szín         0 - 2   

Gyöngyözöttség         0 - 2   

Ágvégek         0 - 2   

Jégágak         0 - 2   

Korona            0 - 10   

Ö S S Z E S E N             

Levonások      0 - 3   

M I N D Ö S S Z E S E N             

Elejtő neve                 :      

Elejtés helye             :   Ország :   

Elejtés ideje             :      

C.  I.  C.    -    Magyar Nemzeti Trófeabíráló Bizottság  : 

Elnök  :   Tagok  :    

Bírálat helye és ideje :      

Forrás: Somogy megyei Vadászati és Halászati Felügyelőség, 2004. 
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3. melléklet: Mélyinterjú kérdéskörei 

 

1. Mi a véleménye a mai vadgazdálkodás helyzetéről? (szakemberek, 

minőség, területi viszonyok, fejlesztendő területek) 

2. Milyen támogatásokban részesülnek a hazai vadásztársaságok, 

vadászatra jogosultak? 

3. Véleménye szerint, van hatása a mínusz pontok eltörlésének? Ha van, mi 

az? 

 

4. Ön szerint milyen a hazai, illetve a helyi vadásztatás ismertsége, 

kihasználtsága? Mi lehet ennek az oka?  

5. Honnan ismerik a külföldi vadászok az adott társaságot? Mivel lehetne 

ezen javítani? 

6. Milyen a külföldi és magyar vadászok aránya? 

 

7. Ön szerint milyen a reklámozottság foka Magyarországon a 

vadászatnak? 

8. Lenne igény a vadászat mellett a térséget, állatvilágot megismerő 

programokra?  

 

9. Véleménye szerint mi a fogyasztók megítélése a vadhússal szemben?  

 

10. Mi a véleménye a vadkárok nagyságáról az elmúlt évekhez viszonyított 

arányáról, csökkentésének lehetőségéről? Mi okozza a legnagyobb 

problémát?  
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4. melléklet: Az ezüstérmes trófeák számának alakulása a 

vadgazdálkodási körzetekben, 1990-2005. 
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Forrás: Saját szerkesztés 

 

 

5. melléklet: A bronzérmes trófeák számának alakulása a 

vadgazdálkodási körzetekben, 1990-2005. 
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Forrás: Saját szerkesztés 
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6. melléklet: A gímszarvas korosztályok átlagos létszáma (db) és 

megoszlása a régióban, 1990 és 2005 között  

 

Megyék 

Fiatal 

korúak 

átlagos 

száma 

Megosz-

lás % 

Közép-

korúak 

átlagos 

száma 

Megosz-

lás % 

Golyó 

érettek 

átlagos 

száma 

Megosz-

lás % 

Somogy 537,56 45,54 463,94 39,3 178,88 15,153 

Baranya 353,05 43,17 360,91 44,13 105,05 12,846 

Tolna 239,44 48,33 222,13 44,84 33,81 6,83 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

 

7. melléklet: A gímszarvas trófeatömeg eltérései 1990-ben 

 

ÖSSZESÍTÉS Darabszám Összeg Átlag Variancia 

IV/2 254,00 1014,86 3,99 5,37 

IV/3 254,00 1406,86 5,54 7,92 

III/3 254,00 1338,49 5,27 4,77 

III/1 254,00 1380,98 5,44 4,93 

 

Tényezők SS SZF MS F p-érték F krit. 

Sorok 393,29 3,00 131,09 22,99 2,95E-14 2,62 

Oszlopok 1487,83 253,00 5,88 1,04 0,37 1,18 

Hiba 4326,77 759,00 5,701    

       

Összesen 6207,8 1015,00     

Forrás: Saját számítás 
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8. melléklet: A gímszarvas trófeatömeg eltérései 1995-ben 

 

ÖSSZESÍTÉS Darabszám Összeg Átlag Variancia 

IV/2 254,00 1474,28 5,81 6,92 

IV/3 254,00 1492,58 5,88 6,53 

III/3 254,00 1458,2 5,74 5,39 

III/1 254,00 1330,62 5,24 5,31 

 

Tényezők SS SZF MS F p-érték F krit. 

Sorok 63,89 3,00 21,29 3,49 0,02 2,62 

Oszlopok 1478,73 253,00 5,85 0,95 0,65 1,17 

Hiba 4626,75 759,00 6,09    

       

Összesen 6169,38 1015,00     

Forrás: Saját számítás 

 

 

9.  melléklet: A gímszarvas trófeatömeg eltérései 1997-ben 

 

ÖSSZESÍTÉS Darabszám Összeg Átlag Variancia 

IV/2 254,00 1817,42 7,15 5,28 

IV/3 254,00 1383,28 5,44 4,53 

III/3 254,00 1422,32 5,59 2,80 

III/1 254,00 1411,57 5,56 4,93 

 

Tényezők SS SZF M F p-érték F krit. 

Sorok 503,68 3,00 167,89 38,15 5,73E-23 2,62 

Oszlopok 1099,56 253,00 4,35 0,98 0,54 1,18 

Hiba 3340,41 759,00 4,40    

       

Összesen 4943,64 1015,00     

Forrás: Saját számítás 
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10. melléklet: A gímszarvas trófeatömeg eltérései 2000-ben 

 

ÖSSZESÍTÉS Darabszám Összeg Átlag Variancia 

IV/2 231,00 1573 6,81 5,38 

IV/3 231,00 1286,51 5,57 4,77 

III/3 231,00 1478,89 6,40 4,27 

III/1 231,00 1397,66 6,05 6,23 

 

Tényezők SS df MS F p-érték F krit. 

Sorok 192,25 3,00 64,08 12,69 4,38E-08 2,62 

Oszlopok 1267,50 230,00 5,51 1,09 0,20 1,18 

Hiba 3482,77 690,00 5,05    

       

Összesen 4942,53 923,00     

Forrás: Saját számítás 

 

11.  melléklet: A létszám és a terület, ivararány többváltozós variancia-

analízisének leíró statisztikája 
 

Leíró statisztikák           

Függő változó: LÉTSZÁM  

Terület Ivara Átlag 
Négyzet 

átlag 
N 

1,00 ,99 1010,00 , 1 

 1,00 1080,00 430,07 3 

 1,10 1444,00 502,19 3 

 1,11 1516,00 , 1 

 1,16 1459,00 , 1 

 1,17 1126,33 476,18 3 

 1,18 1166,00 , 1 

 1,20 1169,00 , 1 

 1,21 808,00 345,07 2 

 Total 1180,44 382,21 16 

2,00 1,00 786,00 , 1 

 1,10 871,00 , 1 

 1,21 799,00 , 1 

 1,22 982,00 , 1 

 1,27 745,00 , 1 

 1,28 998,50 77,07 2 

 1,30 1165,00 , 1 

 1,31 493,00 , 1 

 1,32 856,00 , 1 
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Terület Ivara Átlag 
Négyzet 

átlag 
N 

     

 1,33 507,00 , 1 

 1,40 872,00 225,60 3 

 1,44 763,00 , 1 

 1,50 504,00 , 1 

 Total 817,75 207,18 16 

3,00 1,10 667,00 , 1 

 1,16 407,00 , 1 

 1,17 359,00 , 1 

 1,20 637,00 , 1 

 1,22 590,00 , 1 

 1,28 474,00 , 1 

 1,30 456,00 , 1 

 1,31 514,00 , 1 

 1,40 712,00 , 1 

 1,03 559,00 , 1 

 1,12 512,00 , 1 

 1,14 573,00 , 1 

 1,24 427,50 95,46 2 

 1,38 331,00 , 1 

 1,45 280,00 , 1 

 Total 495,37 125,49 16 

Total ,99 1010,00 , 1 

 1,00 1006,50 380,68 4 

 1,10 1174,00 517,67 5 

 1,11 1516,00 , 1 

 1,16 933,00 743,88 2 

 1,17 934,50 546,23 4 

 1,18 1166,00 , 1 

 1,20 903,00 376,18 2 

 1,21 805,00 244,05 3 

 1,22 786,00 277,19 2 

 1,27 745,00 , 1 

 1,28 823,67 307,69 3 

 1,30 810,50 501,34 2 

 1,31 503,50 14,85 2 

 1,32 856,00 , 1 

 1,33 507,00 , 1 

 1,40 832,00 200,83 4 

 1,44 763,00 , 1 

 1,50 504,00 , 1 

 1,03 559,00 , 1 

 1,12 512,00 , 1 

 1,14 573,00 , 1 

 1,24 427,50 95,46 2 

 1,38 331,00 , 1 

 1,45 280,00 , 1 

 Total 831,19 381,21 48 

Forrás: Saját számítás 


