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1. BEVEZETÉS 

A vadgazdálkodás célja megfogalmazható, mint a vadállomány mennyiségi 

és min ségi szabályozása, védelme és fejlesztése tervezett vadászati 

tevékenység folytatásával, valamint részvétel az adott biotóp környezeti 

rendszerének biodiverzitásában. 

A vadgazdálkodás aktív részvev je a multifunkcionális 

mez gazdaságnak. A vadhús, mint termék egészséges, el állítása teljes 

mértékben környezetbarát, az ökológiai potenciálra, a term helyi

adottságokra és a hagyományokra épít. A vadgazdálkodás biogazdálkodást 

folytatva részt vesz a természeti sokszín ség és az él hely meg rzésében. 

El segíti a vidékfejlesztést, falusi turizmust, munkahelyeket biztosít. 

A nagyvadgazdálkodás egyik jellemz je a nagyvadfajok mennyisége, 

amely hatással van azok másik jellemz jére, a min ségre és mindkett

hatással van a harmadik, az ökonómiai jellemz re.

A Dél-dunántúli régió jellemz en nagyvadas terület, ahol a gímszarvas 

(Cervus elaphus), a dámvad (Dama dama), az z (Capreolus capreolus), és 

vaddisznó (Sus scrofa) megfelel  él helyet talál és állománya jelent s. A 

gímszarvas, a dámvad és a vaddisznó létszámát apasztani kell. A muflon 

(Ovis ammon) is el fordul, ám létszáma elenyész .

A nagyvadfajok közül a régióban él  gímszarvas és a dámvad min sége 

világviszonylatban is kiemelked , ami a kiváló génkészlet és a jó él hely 

együttesének eredménye. 

A vadgazdálkodás közel 15 millárd Ft-os árbevétele mintegy 2%-a a 

mez gazdaságénak. A 2003-2004-es vadászati évben a vadgazdálkodók 

pénzügyi adatszolgáltatása alapján veszteséges volt az ország és ezen belül a 

régió mindhárom megyéjének vadgazdálkodása.  
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Dolgozatomban a nagyvad mennyiségi és min ségi összefüggéseit, illetve a 

jelenleg veszteséges nagyvadgazdálkodás ökonómiai összefüggéseit 

vizsgálom.  

Az adatok hozzáférhet sége miatt vizsgálataim – a Dél-dunántúli régió 

megyéinek pénzügyi összehasonlításán kívül – Somogy megyére 

korlátozódnak. A mennyiségi és min ségi vizsgálatoknál a Somogy 

megyében legjelent sebb vadfajjal a gímszarvassal foglalkozom.  

Az üzemtervek a mainál jóval kisebb, a hetvenes évekre jellemz

fenntartható létszámot írnak el . Ennek érdekében megkezd dött a 

nagyvadállomány er teljes apasztása, amelynek a min ségre gyakorolt 

hatását csak kés bb fogjuk tapasztalni. 

Meg kell riznünk a világviszonylatban is egyedülálló, versenyel nyt

jelent  nagyvadállományunk min ségét, miközben létszámát az el írt

mennyiségre csökkentve eredményesen gazdálkodunk vele.  
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2. A DISSZERTÁCIÓ CÉLKIT ZÉSEI 

- Kidolgozni egy olyan populációdinamikai modellt, amelynek segítségével 

elemezni lehet a Somogy megyében él  gímszarvas állomány 

mennyiségét, és annak id beni változását. 

- Az 1974 óta rendelkezésre álló gímszarvas trófea bírálati eredmények 

statisztikai elemzésével értékelni a gímszarvas állomány min ségi

tulajdonságait, és az azokban bekövetkezett esetleges változásokat. 

- Megvizsgálni a Dél-dunántúli Régió megyéi vadgazdálkodási 

jelentésének pénzügyi adatokra vonatkozó összefüggéseit. 

- Elemezni a vadgazdálkodást leginkább sújtó vadkárral kapcsolatos 

összefüggéseket.

- Mélyinterjúkon keresztül megvizsgálni a vadászati és a vadhús piac, 

valamint a zárttéri nagyvadtenyésztés gazdasági jellemz it, elvégezni 

ezek SWOT analízisét. 

- Kérd íves felmérések alapján értékelni a vadászok vadászati 

tevékenységgel eltöltött napjainak illetve a vele kapcsolatos költségeinek 

alakulását.
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3. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

3.1. A MAGYAR VADGAZDÁLKODÁS TÖRTÉNETE A MÁSODIK 

VILÁGHÁBORÚT KÖVET EN

A második világháború után a magyar jogalkotásnak – a szokástól eltér en a 

nagybirtokrendszer megszüntetése miatt – els  feladatai között szerepelt a 

vadászati jog módosítása. Az 1945-ben kiadott M. E. rendelet kimondta, 

hagy a vadászati jog az ország egész területén az államot illeti. Vadászni a 

továbbiakban csak vadásztársasági tagként lehetett, a vadászat gyakorlásának 

el feltételeként el írták a vadászjegy kiváltását. Az állam a vadászati jogot 

saját (üzemi) kezelésben vagy vadásztársaságnak haszonbérbeadással 

hasznosítja. Azt, hogy a vad az állam tulajdona, csak 1957-ben mondta ki az 

az évi 43. számú törvény. 

A vadgazdálkodást is az általánosan alkalmazott tervezési rendszer 

szerint kellett folytatni. A hosszú távú vadgazdálkodási tervek készítését 

azonban csak az 50-es években írták el . Az üzemtervek messze nem 

teljesültek. Az irányelv az volt, hogy a nagyvadállományt, különösen a 

szarvast és a vaddisznót, szabályozni (értsd: csökkenteni) kell, az apróvadat 

pedig fejleszteni. Ennek évtizedeken keresztül az ellenkez je következett be. 

Nagy vadkárokat okozott a jelent sen felszaporodott szarvas és vaddisznó 

állomány.  

A vadgazdálkodás azonban vitathatatlanul sikereket ért el. Hamarosan 

világrekord szarvas-, z- és dámtrófeát zsákmányoltak hazánkban. 

Bevezették a kötelez  trófeabemutatást, ahol a helyes lelövést plusz 

pontokkal, a hibásakat mínusz pontokkal illették. Létrehozták az országos, 

majd a megyei trófea bíráló bizottságokat. Az els  Vadászati Világkiállítást 

1971-ben Budapesten rendezték meg (Cs re, 2000).



8

A magyar vadgazdálkodás új m ködési kereteit az 1996. évi LV. törvény a 

vad védelmér l, a vadgazdálkodásról és a vadászatról alakította ki. A 

törvény a magyar hagyományokat, a nemzetközi trendeket és a nemzetközi 

egyezményekb l fakadó kötelezettségeket ötvözi. A természet védelmér l

(LIII/1996) és az erdészetr l (LIV/1996) szóló törvényekkel együtt és 

azokkal összehangolva született meg, tehát a vadgazdálkodást nagyban 

érint  területek szabályozásával harmonizál.

Az új törvény a vadat állami tulajdonban tartotta, a vadászati jogot 

viszont a földtulajdon elválaszthatatlan tartozékaként határozta meg. A 

törvény hatálybalépését követ en megtörtént a vadászterületek határainak 

kialakítása. Az új vadászterületek jelent s része ma is bérelt vadászterület, és 

a földtulajdonosi közösségek saját jogon csak a vadászterületek mintegy 25-

30%-án gazdálkodnak.

Az új vadászati törvény hangsúlyozottan a vad védelmét és a tartamos 

vadgazdálkodást szolgálja. Új elemei pl. a vadgazdálkodási és a vadvédelmi 

bírság bevezetése, a vadgazdálkodási tájak és körzetek kialakításának 

elrendelése, háromszint  vadgazdálkodási tervezési rendszer bevezetése, 

vadászati felügyel ségek felállítása, valamint Országos Vadgazdálkodási 

Adattár létrehozása (Csányi és Heltai, 1999).

Az adattár tartalmazza a vadászterületek azonosítására szolgáló 

adatokat, a vadgazdálkodási üzemtervek adatait, az éves vadgazdálkodási 

adatokat, vadfajonként a vadállomány mennyiségi adatait és a trófeabírálati 

adatokat. Az adattár célja az adatok tárolása és feldolgozása, gy jtése és 

szolgáltatása, döntés-el készítéshez szükséges elemzések elvégzése (1996.

évi LV. tv. 41. § (2).).

Az új vadászterületek száma a területek osztódása következtében az 

1997. március 1-i 1135-r l 1168-ra n tt. A vadászterületek 95,5%-a 

vadgazdálkodási, 2,1%-a génállomány meg rzési, 0,9%-a oktatási-kutatási, 
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1,5%-a természetvédelmi rendeltetés . A vadászterületek 26,7%-án a 

földtulajdonos, vagy a tulajdonosi közösség gyakorolja a vadászati jogot, 

73,3%-on haszonbérbe adással vadásztársasági formában folyik vadászat. 

Tevékenységi forma szerint 77,5% vadásztársaság, 12% gazdasági társaság, 

10,5% egyéb (Dobos, 2001).

Országosan 6 vadgazdálkodási táj és 24 vadgazdálkodási körzet jött 

létre, Somogy megye a IV/2-es nagyvadas körzet, Baranya megyében 

található a IV/3-as nagyvadas körzet. Tolna megyéb l a Gemenci erd  és 

Baranya megye fennmaradó területe alkotja a III/1-es Dél-Baranyai 

nagyvadas körzetet. Tolna megye fennmaradó területe egyrészt magába 

foglalja a III/3-as Tolna-dél-mez földi körzetet, másrészt 12 

vadgazdálkodási egysége a III-4-es Dunamenti mez földi körzetbe tartozik 

(1. ábra). A körzetek tovább tagolódnak. A Somogy megyei nagyvadas 

körzet pl. 6 további alkörzetre és 70 vadgazdálkodási egységre tagolódik. A 

vadgazdálkodási egységek ezenkívül úgynevezett biztonsági körzetekre 

tagolódnak (Csányi, 2001).

A vadász az egyéni vadászat el tt köteles bejegyezni az „Egyéni 

Vadászati Napló és Teríték-nyilvántartás” könyvbe, hogy melyik biztonsági 

körzetbe és mikor megy vadászni, utána pedig az elejtett vadat, a vadászat 

befejezésének idejét beírni, majd aláírni a bejegyzést (FVM 79/2004.  

47. § (1).).

A vadászati év március l-jét l a következ  év február 28-ig tart. Minden 

vadgazdálkodónak jelentenie kell a vadászati idényben terítékre került 

valamennyi vadat, továbbá februárban vadlétszám-becslést kell végeznie. 

Ezen adatok alapján engedélyezi a vadászati hatóság a következ  vadászati 

év vadlelövési keretszámait (Pintér és Csányi, 2001).



1. ábra: Vadgazdálkodási körzetek Magyarországon
Forrás: Nimród 1999. 87. 1. 5. p. 

Minden vadászatra jogosult köteles vadászterületenként egy, illetve minden

megkezdett 3 000 hektárnyi vadászterület után legalább egy hivatásos 

vadászt foglalkoztatni (1996. évi LV. tv. 50. § (2).). A vadászati hatóság, 

amennyiben a vad és él helyének szakszer  védelme ezt különösen 

indokolttá teszi, fels fokú végzettség  hivatásos vadász igénybevételét is 

el írhatja, míg tízezer hektárt meghaladó vagy különleges rendeltetés

vadászterület esetén fels fokú végzettség  hivatásos vadász igénybevétele 

kötelez  (1996. évi LV. tv.. 50. § (4).).

A hivatásos vadász szakmailag hozzájárul a vadgazdálkodási

üzemtervben és az éves vadgazdálkodási tervben foglalt el írások

teljesítéséhez, ellátja a vadállomány és él helyének védelmével kapcsolatos 

szakfeladatokat, közrem ködik a vadászat szabályainak megtartásában

(1996. évi LV. tv. 53. § (1).).

10
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A sportvadász személy szerint nem felel s a vadgazdálkodási tervért, csak 

közrem ködik annak teljesítésében, és köteles a vadásztársaság által el írt

tagdíjat, egyéb vagyoni hozzájárulást megfizetni.  

A vadásztársaság vadászat céljából alakult társadalmi szervezet, 

egyesület, amely lehet területtel rendelkez  vagy terület nélküli ún. 

bérkilöv  vadásztársaság. A területtel rendelkez  vadásztársaságok lehetnek 

apróvadas és nagyvadas társaságok. A vadásztársaság haszonbérleti 

szerz dést köt egy adott vadászterületre, és a gazdálkodás teljes 

kötelezettségét az illetékes területes vadásztársaság viseli. A bérkilöv

vadásztársaságok vadászai vadászatuk alkalmával fizetik a vadgazda részére 

a kapott szolgáltatások díját.

A vadásztársaságok nem nyereségorientáltak, a képz d  haszon 

visszaforgatódik a vadgazdálkodásba. Egy vadász sem kap a társaság 

eredményéb l hozamot, de az egy évre járó húsra (kompetenciára) igényt 

tarthat, valamint használhatja a vadásztársaság felszereléseit (Dobos, 2001).

A magyar vadgazdálkodás és vadászat jogi szabályozása mind törvényi, 

mind pedig a rendeleti szinteken az EU tagországok hasonló szabályozásával 

összhangban áll. A jogszabályi el írások ugyancsak megfelelnek a területet 

érint  EU direktívák és regulációk el írásainak is, s t egyes kérdésekben 

azoknál szigorúbb követelményeket is el írnak (Csányi és mtsai., 2003).

Az EU-hoz való csatlakozás annak ellenére, hogy a közösségi 

agrárpolitika nem tartalmaz közvetlenül a vadgazdálkodásra vonatkozó 

el írásokat, mégis számos kedvez  lehet séget teremthet. A CAP alapvet

céljai, így a környezeti terhelés csökkentése, a biodiverzitás fenntartása vagy 

növelése, a külterjes termesztési rendszerek támogatása kedvez bb

környezeti feltételeket teremt a vadgazdálkodás számára. Az elkövetkez

években Magyarországon is várható, hogy felgyorsul a term földek – 

els sorban a nem gazdaságosan m velhet  területek – termelésb l való 
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kivonása, illetve támogatni fogják a rövidebb (1-2 éves) és a hosszabb távú 

parlag vagy ugar-gazdálkodást. Szintén várható, hogy a gazdaságosan nem 

m velhet  területeken támogatják az erd k telepítését és várhatóan ezeken a 

területeken versenyképes gazdálkodási formát jelentenek majd a 

vadgazdálkodási célú zártkertek és szarvasfarmok (Csányi és Heltai, 1999).

A mez gazdasági termelésben nem tartható területeken a vadászat és a 

turizmus jelent s bevételi forrásokat jelenthet. A vadásztatáshoz kapcsolódó 

szolgáltatások (szállás, ellátás) folyamatosan fejl dnek (Fábián, 2001). 

Jelenleg a vadászatból származó teljes bevétel 15-20%-a származik a 

vadászathoz kapcsolódó szolgáltatásból. Ezek jól harmonizálhatók az egyre 

fontosabbá váló falusi- és ökoturizmussal. Ehhez azonban az érintett 

ágazatok (vadgazdálkodás, természetvédelem, idegenforgalom) együttes, 

egymás érdekeit figyelembe vev , a kölcsönös el nyökön alapuló fellépése 

szükséges (Csányi és Heltai, 1999). 
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3.2. A NAGYVADFAJOK MENNYISÉGE ÉS ELTERJEDÉSE 

MAGYARORSZÁGON 

A gímszarvas elterjedési területe az elmúlt évtizedekben jelent sen n tt, 

f leg az Alföld azon területein, ahol korábban kiterjedt erd telepítések 

folytak. Állománya és terítéke a kilencvenes évek kezdetének apasztását 

követ en csökkent, de a jelenlegi becslések ismét 75 000 egyed feletti 

létszámot jeleznek (Pintér és Csányi, 2001).

1994-t l 2003-ig 5 megyében, ahol a legjobb min ség  szarvas él 

(Baranya, Somogy, Vas, Zala, Veszprém), a létszám megduplázódott, és az 

ország szarvas-állományának 63%-át kiteszi. Ez a létszám meghaladja a 

megengedettet, és elviselhetetlenül magas vadkárt okoz. Sok vadászatra 

jogosult a megfizethetetlen vadkár miatt ellehetetlenül. „Csak átgondolt 

állományszabályozással lehetünk urrá az általunk kialakított állapoton, de ezt 

meg kell kezdeni azonnal” (Turós, 2004).

A teríték az elmúlt három évben is folyamatosan n tt Somogy 

megyében. Ez megállította a nagyvad létszámnövekedését, és helyenként 

f leg a gímállomány csökkentését is magával hozta (Simon, 2005).

A dámszarvas becsült állománya az ezredfordulót megel z  években 

20 000 egyed körül alakult. Hazai elterjedési területe a hetvenes-nyolcvanas 

évek telepítéseinek köszönhet en kib vült. Az igazán nagy létszámú 

állományok azonban továbbra is a korábban híres területeken – Gyulaj, 

Gyula-Sarkadremete, Pusztavacs – találhatók A dám esetében a 90-es évek 

elején viszonylag nagyobb apasztás történt, de ez az utóbbi évek 

létszámaiban nem tükröz dik (Pintér és Csányi, 2001).

Az z becsült létszáma az utóbbi években megközelítette a 300 000 

egyedet, terítéke az 1996. évi mélypont óta jelent sen növekedett(Pintér és 

Csányi, 2001). Az z a hatvanas évekkel kezd d en a mez gazdasági
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környezetben kiváló életfeltételeket talál, és ma az állomány mintegy két 

harmada él az alföldi vadászterületeken (Csányi, 2003).

A vaddisznó létszáma a kilencvenes évek második felében közel 

kétharmadával növekedett és 80 000 egyed körül alakult. A növekv

létszámot a lelövések nem követték, noha az állomány szinten tartásához a 

tavaszi állományt alapul véve legalább 100-130%-os lelövést kellene elérni 

(Pintér és Csányi, 2001).

Mára a hazai vadászterületek 70%-án dominánssá vált a vaddisznó, 

melynek becsült száma meghaladja a 100 000 db-ot. A vaddisznó tömeges 

megjelenése miatt a vadgazdálkodók jelent s hányada abbahagyta az 

apróvad-gazdálkodást. Átalakult a vadgazdálkodás módszere is: az egyéni 

vadászat és a hajtóvadászat vált általánossá. Elterjedt a rendszeres etetés. 

Jelenleg a nagyvadas területeken 10-20-szor annyi helyen és mennyiségben 

etetnek fel takarmányt, mint 15 évvel ezel tt. A vaddisznó évi reprodukcióját 

a táplálék ellátottság nagyban befolyásolja. Egy kocának és két el z  évi, 

n ivarú szaporulatának gyenge táplálék-ellátottság esetén 6 db, közepes 

ellátottság esetén 11 db, jó ellátottság esetén pedig 24 db a szaporulata. 

Mivel hazai nagyvadas területeink 60%-a jó, 30%-a közepes és csak 10%-a 

gyenge táplálék-ellátottságú, ez, illetve az említett nagy mérték  etetés 

idézte el  a vaddisznó nagy mérték  elszaporodását (Nagy, 2002).

K halmy (2002) szerint a vaddisznóállományunk kétszerese a 

fenntarthatónak, tehát túlszaporodott, viszont a min sége örvendetesen javul.

Nagyvadállományunk mennyiségét csökkenteni kell, mégpedig úgy, 

hogy az nem mehet a min ség rovására (Simon, 2005).
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3.3. POPULÁCIÓDINAMIKAI MODELLEK ÉS ALKALMAZÁSUK 

A VADGAZDÁLKODÁSBAN 

3.3.1. A populációdinamikai modellek alapjai 
A populációk s r ségének változását dönt en négy, ún. els dleges paraméter 

határozza meg: a születés (natalitás), halálozás (mortalitás), bevándorlás 

(immigráció), kivándorlás (emigráció). A születés és a bevándorlás növeli, 

míg a halálozás és a kivándorlás csökkenti a populációt. 

Emellett léteznek ún. másodlagos paraméterek, úgymint a koreloszlás, 

az ivararány, a génkészlet, a konstitúció, a kondíció (er nlét), a morbiditás 

(betegségek), a parazitizmus, a fajok közti kompetíció (versengés), a 

predáció (ragadozás) és a s r ségfügg  jellemz k, stb., melyek szintén 

hatnak a populáció nagyságának változására. 

Az állományváltozást az dN/dt=(B-D)+(I-E) differenciál egyenlettel 

írhatjuk le, ahol dN/dt a populáció id re vonatkoztatott létszámváltozása, B a 

születések, D a halálozások, I a bevándorlás, E a kivándorlás mértéke. Az 

egyenletet a dN/dt=r(t)N alakban is felírhatjuk, ahol r(t) a populáció 

pillanatnyi növekedési rátája. Ennek algebrai megoldása: N=Cert, ahol C a 

kezdeti feltételt megadó konstans. Ezt hívjuk az exponenciális

populációnövekedés egyenletének.

Ha figyelembe vesszük a környezet eltartó képességét, akkor a 

dN/dt=rN(K-N)/K differenciál egyenlettel írhatjuk le a populációnövekedést, 

ahol K a környezet eltartó képessége. Ez a logisztikus populáció növekedési 

egyenlet.

A két modell jól használható a gyakorlatban annak ellenére, hogy eléggé 

leegyszer sítettek (2. ábra)  (Faragó és Náhlik, 1997).



2. ábra: Az exponenciális és logisztikus populációnövekedési egyenletek 
és az általuk leírt növekedési folyamat 

Forrás: Faragó és Náhlik, 1997 

A leírt modellek determinisztikus modellek, nem veszik figyelembe a

véletlen hatásait a populáció növekedésére, a megadott kezdeti feltételek 

egzakt kimenetet eredményeznek.

A vadgazdálkodási modellek majdnem mind dinamikus modellek, az 

egyedszám éves változásaival foglalkoznak. Emellett empirikus modellek,

mivel megfigyeléseken, tapasztalatokon alapulnak, illetve sztochasztikus 

modellek, figyelembe veszik a véletlen hatását. 

Faragó és Náhlik (1997) kidolgozták a hazai szarvasfélék

állományszabályozási modelljét (3. ábra). Nem vették figyelembe az 

ökológiai eltartó képességet, mert a populáció s r ség ennél lényegesen 

kisebb, illetve a ki és bevándorlást, mivel azok kiegyenlítik egymást. A

modell a vadászidény utáni törzsállományból indul ki. 
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3. ábra: A hazai szarvasfélék állományszabályozási modellje 
Forrás: Faragó és Náhlik (1997)

3.3.2 A populáció dinamikai vizsgálatok irányai és eredményei 
Medin és Anderson (1979) a kolorádói öszvér szarvas (Odocoeileus

hemionus hemionus) populáció dinamikáját vizsgálták. Modelljükben 

figyelembe vették a környezet jellemz it, úgymint a terület domborzata,

vegetációja, az id járás, táplálék kínálat, táplálék összetétel, más állatok

el fordulása. A populációra nézve megadták annak méretét, ivararányát, 

korösszetételét, a szaporodást (termékenységi-ráta, ovulációs ráta, magzati

ivararány, szaporodási id szak) és a hasznosítást. Vizsgálatukhoz a

SIMCOMP, a Fortranhoz hasonló szimulációs nyelvet használták 

Dhondt (1985) bemutatta, hogy az egyszer  matematikai populáció 

modell mennyire különböz  eredményekre vezet a paraméterezést l

függ en.

Gruver és mtsai. (1984) a fehérfarkú szarvas (Odocoileus virginianus)

lehetséges vadászati hasznosításának a szaporodásra gyakorolt hatását 

vizsgálták számítógépes szimulációs módszer segítségével.
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Bobek és Kosobucka (1985) egy dél-lengyelországi gímszarvas populáció 

dinamikáját és struktúráját vizsgálta az élelemellátottság függvényében. 

Vizsgálatuk kiterjedt a szaporodás, a természetes elhullás, a hasznosítás és a 

migráció hatásaira is.  

Caughly (1966) szerint az eml söknél a mortalitás általános törvényei 

fajtól függetlenek. Különböz  vadfajok adatait összehasonlítva azt találta, 

hogy az eml sök élettáblája fajra jellemz , és állandó sajátságokat mutat. 

Például a himalájai sörényes juh (Hemitragus jemlahicus) esetén 12 éves kor 

feletti létszám hirtelen nagyon lecsökkent, néhány egyed ért csak meg ennél 

magasabb kort, bár 17 éves is el fordult köztük. 

Mitchell és mtsai. (1971) az elhullás jellemz it vizsgálták az elhullottan 

megtalált skót gímszarvasok alapján. A vadászat és a természetes mortalitás 

(ragadozás, baleset, stb.) életkorra vonatkozó adatai illeszkednek az el z

vizsgálat eredményeihez, így 13 évesnél id sebb szarvast csak elvétve 

találtak.  

3.3.3 Magyarországi nagyvadfajok populáció dinamikai vizsgálata 
Nagyvadállományunk min ségi fenntartása érdekében a fiatalabb 

korosztályokból és a populáció egészéb l a gyengébb vagy rendellenes 

trófeanövekedés  egyedeket ki kell venni. A vadászati szaknyelv ezt 

válogató vadászatnak (selejtezésnek) nevezi. A válogató vadászat során az 

átlagosnál gyengébb trófeanövekedés  egyedeket azért kell eltávolítani az 

állományból, hogy az igazán jó trófeanövekedési képességekkel rendelkez

példányokat hagyjuk megöregedni (Faragó és Náhlik, 1997). 

Rácz (1979) szerint a min ségi szabályozás egyoldalú szemléletének 

következtében felszaporodott a vadállomány, esetenként és helyenként nem 

kívánatosan alakult az ivararány, nem ismertek az egyes vadfajok 

korosztály-viszonyai. Az állománybecsléseknél több hivatásos vadász az 
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eredményes vadásztatás érdekében tartalékolásra törekszik, letagadja az 

állomány egy részét. Sajnos, helyenként maga a hivatásos vadász sem tudja 

tulajdonképpen milyen létszámú állományt kezel. 

A becslési adatok és a teríték között nincs összhang (Sugár, 2003 a), s t, 

a becsléseknek nincs valós alapja egyik nagyvadnál sem (Sugár, 2003 b).

Az állományszabályozásnak több együtthatója van, amelyek közösen és 

külön-külön is érvényesülnek az állomány alakulásában: 

1. Mennyiségi szabályozás 

2. Min ségi szabályozás (selejtezés) 

3. Ivararány-szabályozás 

4. Korosztály-szabályozás 

Ezek alapos ismerete nélkül nem képzelhet  el céltudatos vadgazdálkodás 

(Rácz, 1979).

Gímszarvas 

Mennyiségi szabályozás 

Rácz (1979) szerint a helyesen kezelt 1:1 ivararányú állomány szaporulata 

28% (ez tehén- és az ün állomány után számítva 70%), tehát az állomány 

szinten tartása esetén 28%-ot lehet lelövésre el irányozni A szarvas-

állomány növeléséhez ennél kevesebbet kell l ni, állománycsökkentésnél 

pedig többet. 

A tehén- és az ün állomány után számított szaporulat-aránya 70%-os, 

egyes területeken a 75-80%-os szaporodás is természetes. A tehenek és ün k

együttes számának 70%-át vehetjük szaporulatnak, amely az ellés évében 

szeptember 1-én megtalálható az állományban (Rácz, 1979). Az ün k

vemhesülési rátája 92,6% a teheneké (>2év) 100% Somogy megyében 

(Heltay és mtsai. 1986), gyenge él helyen ez ün k esetén 20-90% 
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teheneknél 70-99%, ikervemhesség 300 tehén közül egyben fordul el

(Sugár, 2002).

Rácz (1979) kidolgozott egy modellt, amelyben a becsült állományban a 

borjak 50-50%-ával megemeli a bika és tehénállományt. Ez a korosbítás. 

Ezután a becsült tehén és ün állomány 70%-át veszi szaporulatnak. Ebb l

levonja a hasznosítás mértékét. Ezt elvégzi minden évre. Szemléltetésképpen 

bemutatja, hogy 1973-ban 14 681 bikát, 16 114 tehenet, 8 332 borjút vagyis 

összesen 39 127 gímszarvast becsültek. 1973-ban 17 040, 1974-ben  16 433, 

1975-ben 17 945, 1976-ban pedig 19 294 volt a teríték. A számítás azt 

mutatta, hogy 1976-ban (négy év múlva) mínusz 2 313 darabos állomány 

keletkezik, tehát az 1973-as becslés nagyon rossz volt, és egy évben sem 

közelíti meg a valóságot. 

Bod (1994) alkalmazta a fenti módszert Somogy megye gímszarvas-

állományára. Az 1972-ben a becsült 4670-es létszámból kiindulva, 1990-re 

22 594 gímszarvasnak kellett volna lennie, de a becslés ekkorra még mindig 

csak 7878 egyed volt (a 2005-ben becsült állomány 12 000).  

Csányi (1989) kiszámolta a teríték és a gímszarvas becsült számának 

hányadosát. Ez az egyszer  módszer bizonyította, hogy a számított igen 

magas (>40%) hasznosítás a gímszarvas számának er teljes csökkenését 

vagy a kihalását eredményezte volna. Az ilyen mérték  hasznosítás csak a 

becsültnél nagyobb létszámú populáció esetén lehetséges. 

Csányi (1991) a gímszarvas populáció dinamikáját vizsgálta a 

hasznosítás mértékének figyelembe vételével. A számított populáció lét-

számára az Nt=(Ht-1*Rt-1)/(1-dt-1+(ft-1*ct-1)-Rt-1) képletet alkalmazta. Ahol: 

Nt: t-edik évi számított létszám, Nt-1: t-1-edik évi számított létszám, nt: t-edik 

évi becsült tavaszi törzsállomány létszáma, nt-1: t-1-edik évi becsült tavaszi 

törzsállomány létszáma, Rt-1: A t-1-edik évi megfigyelt populáció 

növekedés, nt=Rt-1*nt-1, Ht-1: t-1-edik évi teríték, rendelkezésre álló 
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adatokból, dt-1: t-1-edik évi természetes (nem vadászati) mortalitás (>=2 év), 

ft-1: t-1-edik évi feln tt n ivarúak aránya (>=2 év), ct-1: t-1-edik évi 

szaporulat n stényenként szorozva a borjú túléléssel a vadászati szezonig. 

A modellben a feln tt nem vadászati mortalitás 3-6%, véletlenszer , a 

vemhességi ráta 94,4% (Heltay és mtsai., 1986) állandó, a borjak vadászati 

szezon el tti becsült átlagos mortalitása 10% (Páll, 1985), mivel azonban ez 

évr l évre jelent sen változhat, ezért a modellben a borjú túlélés 75-99% 

között véletlenszer en változik. Százszor átszámolva a modellt, az átlagot és 

a ±2*szórást fogadta el eredményként. Összehasonlítva a becsült létszámmal 

azt kapta, hogy a becsült létszám egy év kivételével mindig kevesebb volt, 

mint az átlag ±2*szórás. 

Populáció trend számítást is végzett, amit a Nt= *Nt-1-Ht-1 formulával  

számolt, ahol a  populáció növekedés (szaporodás-mortalitás) állandó. 

Ez a számítás alkalmas a kezd  létszám (N1969) meghatározására. A 

legjobban illeszthet  paramétert a  és N1969 értékére a 2 minimum 

összegéb l származtatta. Eredményként azt kapta, hogy a kiinduló létszám 

N1969=40 050, =1,318 2=38 697. Az utolsó 10 évben (1979-1989) a becsült 

létszám 40-60%-al kevesebb volt, mint a modell alapján számított. 

Min ségi szabályozás 

A gímszarvas-állomány min ségének megtartása, illetve javítása els sorban 

szakmai követelmény. Eddig „könny ” volt selejtezni, mert mindenki a 

tipikus, a vitathatatlanul selejt egyedek elejtésére törekedett. A 

megnövekedett állomány csökkentése esetén azonban nemcsak ezek, hanem 

az eddig csak kerülgetett „közepes tehetség ” egyedek elejtésére is 

fokozottabban sor kerül, s ez magasabb felkészültséget, nagyobb 

felel sségvállalást jelent, ugyanis gyakrabban fog el fordulni az elejt  és a 

bíráló megítélése közötti különbség (Rácz, 1979). 
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Az ivararány szabályozása 

A szarvas ivararánya 1:1, amit csak megközelíteni sikerült, de elérni nem. 

Több szakember tapasztalata alapján az 1,2:1 ivararány a jó, mert ekkor 

hamarabb és nagyobb eréllyel növekszik az állomány min sége, „noha ez 

csak egy-két területen tapasztalható” (Rácz, 1979). Az ivararány eltolódott a 

tarvad javára (Páll, 2001). Biológusok szerint gímszarvasnál a természetes 

ivararány 1:1,3, míg a vadászok által óhajtott arány 1,5-1,2:1 (Sugár, 2002).

A helyes állomány-szerkezet a tavaszi állományra vonatkoztatva: bika 

40%, tehén 40%, borjú 20% (Rácz, 1979).

A korosztályok szabályozása 

A legtöbb hivatásos vadász nem ismeri az általa kezelt szarvas-állományra 

vonatkozó állomány-modellt. Ideális esetben, a törzsállományban (minden 

év március hó l-i állapot) 20% borjú, 45% fiatal, 22% középkorú és 13% 

öreg egyed van (Rácz, 1979).

A bikaállomány elfiatalodott, hiányoznak az id s golyóérettek, 

elhanyagoljuk a fiatal korosztály válogató selejtezését, a középkorúakat 

pedig nem hagyjuk megöregedni (Páll, 2001).

Dámvad
Somogyvári (1994) vizsgálatai szerint a vemhességi arány 83,3-100%, 

ugyanezen a területen Náhlik és Sándor (1998) által vizsgált tehenek és ün k

mind vemhesek voltak A tehenek vemhesülési mértéke Sándor (2005)

vizsgálatai szerint 99%, míg az ün ké 96%.

A születési ivararány közel 1:1 volt és ikervemhesség is el fordult

(Somogyvári és mtsai., 1989; Náhlik és Sándor, 1998). Sándor (2005)

vizsgálataiban az ivararány 1.08:1 volt az ikervemhesség gyakorisága 

0,77%.
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z
Az eddigi vizsgálatok a vemhes suták arányát 78,1-100%, a gida/összes suta 

születési arányt pedig 1,28-2,03 között állapították meg. Az erdei zek 

várható újszülött gidaszaporulata csupán 40-45%-a az alföldi erd széli vagy 

mezei zekhez képest. Az ivararány 3:1 arányú is lehet, kedvez

táplálékviszonyok között a sutagidák, kedvez tlen viszonyok esetén a 

bakgidák javára. Az általános vélemény, mely szerint az zállomány 

elfiatalodott, vagy rossz ivararányú nem megalapozott (Sugár, 2003 b).

Csányi (1987) 1970 és 1985 közötti id szakban vizsgálta a magyar-

országi zpopulációt egyszer  matematikai modell segítségével. Az 

eredményeket összevetette a vadászati statisztikai adatokkal. Azt találta, 

hogy az z létszáma 1970 és 1979 között több volt, mint azt a vadgazdák 

becsülték, ez tette lehet vé a nagyobb mérték  hasznosítását. 1980-ig 

növekv  hasznosítás csökkentette a létszámot és onnantól stabilizálódott a 

populáció. A számított és becsült létszám változása közel azonos. 

Az eredmény érdekében a vadgazdának ismerni kell az zállomány 

nagyságát, ivari összetételét, korosztályainak arányát, felnevelt szaporulatát, 

egészségi állapotát. Ennek ismeretében állíthatja össze éves lelövési tervet és 

végezheti állománygondozási teend it. A fenntartható zlétszámról újabb és 

újabb javaslatok születnek. „A feladat megoldását bízzuk az él helyet és az 

ott él zállományt ismer  vadgazdára, erre  a leghivatottabb!” Egyetlen 

vadgazda sem irtaná ki területér l az zet, de nem tartana fenn akkora 

állományt sem, amelynek okozott vadkárát meg kell megfizetnie, vagy 

annak min ség romlását ezzel tudatosan el idézné (Farkas D, 2005).

Vaddisznó 
Náhlik és Sándor (2005) szerint nem ismerjük a vaddisznó-állományainkban 

végbemen  folyamatokat. Vizsgálataik során a kocák korának becslése 
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alapján kimutatták, hogy a kocák szaporodóképessége a kor el re haladtával 

n . Míg a süld k átlag öt malacnak adnak életet, addig az öreg kocák átlagos 

megszületett szaporulatszáma meghaladja a nyolcat, de nem ritka a tíz feletti 

malacszám sem.  

Ugyanazon a területen megbecsülték a felnevelt szaporulatot is, 

szeptember végi állapotra vonatkoztatva. Eredményeik azt mutatták, hogy a 

vizsgált 6 év alatt az összes kocára vonatkoztatott átlagos malacszám 

évenként változott, 4,8 és 6,1 között. Az szig felnevelt szaporulat nagysága 

is változott, 2,7 és 3,6 között.

A vaddisznó szaporodóképessége jelent sen változhat évr l évre és 

állományról állományra, ami egyrészt az éves táplálékkínálattól függ

átlagos kondíció változásával magyarázható, másrészt azzal, hogy a 

szaporodóképességet befolyásolja a kocaállomány korszerkezete, magasabb 

korátlagú állománytól nagyobb szaporulatot várhatunk.
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3.4. AZ ORVVADÁSZAT 

Pechtol (2001) szerint a felderített esetek száma 1999-2000-ben 252 volt, az 

okozott kár pedig több száz millió Forint. Egy elítélt csoport másfél év alatt 

400 nagyvadat ejtett el, melynek hús, trófea és genetikai értéke 

felbecsülhetetlen.

Hivatásos vadászok véleménye szerint minden harmadik nagyvad az 

orvvadászok zsákmánya lesz (Nagy, 2002). A küls  és bels  vadorzók által 

ellopott vad száma elérheti, vagy meg is haladja a hivatalosan közzétett éves 

teríték akár 50%-át is (Homonnay, 2004 b).

A gímszarvas-gazdálkodás nagy gondja a hazai orvvadászat. Sugár

(2002) szerint az orvvadászat mértékét megítélni – országos viszonylatban – 

reálisan nem lehetséges, 8-10 ezer egyedre becsülte az ebb l ered

veszteséget.

Az z esetén igen nagy az orvvadászat mértéke, akár a teríték 50-100%-

át is elérheti (Sugár, 2003 b).

Az orvvadászat nem képez önálló büntet jogi kategóriát, 

szabálysértésként kezelend . Tettenérés esetén sem minden esetben kerül sor 

szankcióra (Pechtol, 2001).

Kérdés, „ezt az állapotot meddig lehet elt rni?!” (Nagy, 2002).
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3.5. A NAGYVADFAJOK MIN SÉGE MAGYARORSZÁGON 

Hazai vadgazdálkodásunk méltán nemzetközi elismertség . A vadászható 

vadfajok trófeái szinte a világranglista els  helyein szerepelnek. Talán csak a 

„szegénységünket” fejezi ki, hogy úgyszólván mind külföldi vadászvendég 

által került terítékre (Dobos, 2001).

Az Országos Trófea Bíráló Bizottság honlapján megtekinthet k az 

aktuális trófea világranglisták. Az 50-es világranglistán az országban elejtett 

gímszarvas trófeája összesen 17-szer, dámlapát 31-szer, zagancs 16-szor, 

vaddisznó agyar 4-szer szerepel.

A gímszarvas-trófeák világranglistáján az els  tíz közül a 3. a 6. 7. 8. 9. 

helyezett magyar agancs (e-1), a dámvad esetén (e-2) az els , a második az 

5., 6., 8. hazai lapát. znél (e-3) szintén 5 magyar trófea szerepel az els

tízben a 2. 3. 4. és a 8. 9. Vaddisznó esetén (e-4) „csak” kett t találunk az 

els  tízben de a jelenlegi világrekorder és a 4. helyezett magyar agyar. 

Az 1. táblázatban megyei bontásban összesítettem a világranglistán 

szerepl  magyar trófeák számát (a Dél-Dunántúli Régió adatait kiemeltem).  

A táblázatból jól látszik, hogy a helyezett gímszarvas trófeák a régióból 

(Somogy, Baranya, Tolna megye) a szomszédos dunántúli megyékb l (Zala, 

Vas, Veszprém megye) és Bács-Kiskun megyéb l (Tolna és Baranya megye 

határának közvetlen közeléb l) származnak.  

A dámvad visszatelepített vadként – mivel él helyéhez ragaszkodik – 

szigetszer en helyezkedik el. A Gyulaji dám az utóbbi évekig 

világviszonylatban is kiemelked  volt. Az újabb világrekord agancsok 

azonban már Guthon „teremnek”. Guthra a 80-as években telepítettek dámot, 

els ként „a világ akkori legjobb min ség  vadászterületér l, a Tolna megyei 

Gyulajról” (Bartucz, 2004).
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1. táblázat: A világranglistán szerepl  magyar trófeák megyénkénti 
eloszlása (db) 

Megye Gímszarvas Dámvad z Vaddisznó Összesen 
Bács-Kiskun 1 1
Baranya 1 2 1 4
Békés 2 2
Borsod-Abaúj-Zemplén 1 1
Csongrád 1 4 5
Fejér 1 1 1 3
Hajdú-Bihar 9 9
Heves 3 3
Jász-Nagykun-Szolnok 6 6 
Komárom-Esztergom 1 2 
Pest 2 3
Somogy 6 2 8
Szabolcs-Szatmár-Bereg 1 1
Tolna 14 14
Vas  1 1
Veszprém 1 1
Zala 6 6
Összesen 17 31 16 4 60
Százalék 34% 62% 32% 8% 

znél a régióból csak egy Siklóson elejtett bak trófeája található, a 

dunántúlról még egy agancs származik Fejér megyéb l, egyébként az alföldi 

bakok trófeái dominálnak.  

A listán szerepl  négy magyar vaddisznó agyar közül az els  1995-ben 

került csak fel. A jelenlegi világrekorder és a negyedik helyezett Pest 

megyei. Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Fejér megye képviselteti még 

magát egy-egy agyarral. 

A hazai ötvenes ranglista meger síti a Dunántúl els ségét a gímszarvas 

trófeák esetén (e-5), dám lapátoknál viszont elsöpr  Gyulaj és Guth els sége 

(az összes agancs 62%-a err l a két helyr l származik) (e-6). Kiemelked

min ség ztrófeák az Alföldre jellemz ek, de találunk négy Baranya 

megyei és egy Somogyi agancsot is a listán (e-7). A régióból még nyolc 

vaddisznóagyar is szerepel az els  ötven között (e-8).
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A trófea listák mindenképpen megmutatják a legkiválóbb él helyeket, de jó 

min ség  nagyvadállomány máshol is el fordul. Az Országos 

Vadgazdálkodási Adattár évente összesített adatokat közöl az elbírált 

trófeákról. Az alábbi táblázat (2. táblázat) megmutatja a régió megyéiben 

elbírált trófeák darabszámát és azt, hogy közülük hány százalék volt az, 

amelyiket arany, ezüst vagy bronz éremmel díjaztak a 2003-2004 vadászati 

évben.

2. táblázat: Az elbírált trófeák mennyisége (db) és érmes aránya (%) a 
2003 2004-es vadászati évben 

Gímszarvas Dámvad z Vaddisznó 
bírált

db
érmes

%
bírált

db
érmes

%
bírált

db
érmes

%
bírált

db
érmes

%
Somogy megye 1467 38,31 607 28,34 1727 4,57 345 28,41 
Baranya megye 1021 47,51 48 27,08 1478 8,66 248 22,18 
Tolna megye 588 37,93 320 45,00 1578 6,53 299 21,07 
Országos össz. 9761 31,52 1767 34,35 27078 9,34 4622 29,62 
Forrás e-16 

Gímszarvas esetén a régió érmes trófeáinak aránya jelent sen meghaladja az 

országos átlagot, de a többi vadfajnál is jók a mutatók. A dámvadnál Tolna 

megye (Gyulaj) magasan az országos átlag feletti eredményt „produkál”. Az 

z esetén – annak ellenére, hogy az Alföldön rakja fel a legjobb agancsokat – 

jónak mondható a régió „teljesítménye”, különösen Baranya megyéé. A 

régióban 100 körüli az érmes ztrófeák száma. A vaddisznó Somogy 

megyében alig marad el az országos átlagtól (Barna, 2000).

A hazai nagyvad populációk min sége nemzetközi viszonylatban is 

kiemelked . Mindez a nagyvad számára megfelel  él helyi adottságoknak, a 

kit n  génállománynak és nem utolsósorban a világon is ismert és elismert 

kiváló hazai vadgazdálkodásnak köszönhet . Európában, és a világon is 

úttör  munkát végeztek a magyar vadászati szakemberek (Cs re, 2000).
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A Kárpát-medence természeti adottságai kiváló él helyet biztosítanak 

nagyvad-fajainknak, köztük a gímszarvasnak. Alapvet en ennek köszönhet ,

hogy hazánk gímszarvas-állománya világhírnévre tett szert (Horn és mtsai., 

2001).

A min ségi gímszarvas-gazdálkodásban a dél-dunántúli területek, így 

Zala, Dél-Somogy, Nyugat-Baranya (Béda, Karapancsa), Dél-kelet-Tolna 

(Gemenc) járnak tartósan az élen. Ez az eredmény világraszóló biológiai 

teljesítmény, nemzeti kincs, mivel máshol ilyen eredmény nincs, ezért 

hungaricumnak tekinthet . (Nagy, 2003).

Somogy megye szarvasállománya az utolsó 20 év alatt soha nem látott 

min séget ért el (Bod, 1994), ez a legtöbb érmes és aranyérmes gímszarvas 

trófeát adó megye. Ezek közül is kiemelkedik az 1967-ben zsákmányolt 

szarvasbika (Lábod), amely magyar rekordnak számított, majd következ

évben Gamáson elejtett bika, mely 1971-ig volt világels , valamint az 1981-

ben terítékre hozott minden addigit meghaladó agancsú bika 

(Pusztakovácsi), mely 1986-ig vezette a világranglistát (Fatalin, 2000).

A jelent s apasztás és a hosszú ideig tartó bizonytalanság ellenére az 

érmes bikák aránya a terítékben nem csökkent számottev en. Az utóbbi 

három év érmes arányai alapján a trófeák min sége nemzetközi össze-

hasonlításban továbbra is kiemelked  (Csányi és Pintér, 2001).

Páll (2001) szerint az utóbbi egy-két évben már nemcsak az aranyérmes 

trófeák min sége, de a száma is folyamatosan csökken, egyre kevesebb az 

öreg, golyóérett bika. 

A dámlapátok bírálati eredményei a teríték jelent s ingadozásai ellenére 

is kiemelked  min séget mutatnak, a bemutatott agancsok egyharmada eléri 

az érmes ponthatárt.  

1989 után az zagancsok bírálati eredményei néhány évig romlottak, de 

az utóbbi években javultak (Pintér és Csányi, 2001).
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3.6. A TRÓFEA, MINT A MIN SÉG TÜKRE 

A nagyvadállomány min ségének összehasonlítására vagy mérésére több 

lehet ség van, így pl. az állománylétszám, az egészségi állapot, az embrió-

szám, a felnevelt szaporulat, az érmes trófeák száma, illetve az összes 

trófeához viszonyított aránya. Közülük els sorban a trófea értékelése ad 

megbízható eredményt. A trófeakultusz termékeként létrejött trófeabírálat a 

trófeákat min ségi kategóriákba sorolta, és ezzel megszületett a módszer egy 

adott nagyvadállomány min ségének mérésére. A trófeabírálat teljes kör

bevezetését l kezdve valamennyi trófeát be kell mutatni, és a bírálati 

adatokból (elbírált és érmes) már megbízható értékelést, min ségi sorrendet 

készíthetünk (Farkas D, 2005).

Az ötvenes évek második felében, amikor hazánkban a fizet

vadásztatást bevezették, kezdett egyre nagyobb szerepet kapni a 

trófeabírálat. El ször csak a külföldiek által elejtett bikák agancsait bírálták. 

Ennek köszönhet en felmérhették az állomány min ségét, illetve 

megteremt dött a korrekt üzleti elszámolás alapja. A hibás elejtések esetében 

adott mínuszpontok bevezetésével a vadgazdálkodás elvárásait próbálták 

megvalósítani (Rácz, 1979).

A nagyvadállomány min ségét az él hely és a génkészlet együttese 

határozza meg. Míg az el bbit például él hely fejlesztési vagy kiegészít

takarmányozással lehet javítani, addig az utóbbit trófeamin ség 

szempontjából történ  javítással, szelekcióval próbálták /próbálják/ elérni. 

Egyre inkább uralkodóvá válik azonban az a vélemény, hogy az agancs/szarv 

min ségére történ  selejtezés kevésbé hatékony, ezzel jelent s szelekciós 

eredményt elérni nem lehet (Balázs, 2002).

A válogató vadászattal (selejtezéssel) beállíthatjuk a helyes 

korszerkezetet, ezáltal növelhetjük az átlagkort és emiatt vadállományunk 
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vadgazdálkodási értéke n ni fog. Leginkább a korcsoportok szerinti 

szabályozást kell szorgalmazni, úgy, hogy a fiatalabb korosztályban történ

bátrabb, nagyobb mérték  belenyúlást kell segíteni. A középkorú, de 

leginkább az id skorú egyedeket kell védeni, öregedjenek meg az értékes 

egyedek, mert az állományok elfiatalodtak (Balázs, 2002).

Balázs (2002) szerint könny  az asztalon elbírálni, hogy az adott vad 

l het  vagy nem. A trófeabírálatra továbbra is szükség van, a kérdés az, 

hogy milyen mérték , mennyire legyen szabályozott, mennyire segíti vagy 

korlátozza a vadállomány min ségének a javítását, esetleg már akadályozó 

tényez je a rendkívüli mértékben megnövekedett nagyvadállomány er teljes 

csökkentésének

A trófeabírálat szakmai irányelveinek, szigorú el írásainak módosítása 

szükséges, mivel azok részben túlhaladottak, másrészt gátolják a nagyvad 

létszám csökkentésének végrehajtását. A jelenlegi trófeabemutatási 

kötelezettséget, a hatósági ellen rzés lehet ségét fenn kell tartani. Az is 

fontos volna, ha a vadászok, a vadászatra jogosítottak tisztességesen,

vállalva a szankciókat, bemutatnák a hibás lelövéseket, a bizonyító trófeákat. 

Nem igaz, hogy nincs vagy alig van hibás lelövés, ahogy azt a megyei és 

országos adatok mutatják (Balázs, 2002).

Bakkay és mtsai. (1977) kutatásokat végeztek a kulminációs kor 

meghatározására, figyelembe véve az egyes trófeajellemz k életkoronkénti 

változását. Országos adatokat figyelve azt találták, hogy az agancssúly, a 

szárhossz, az alsó és fels  körméret 13. életév körül éri el fejl désének

csúcsát. Bod (1994) azt találta, hogy Somogy megyében az aranyérmes 

agancsok értékmér inek változásánál 14 éves korig fejl dés, számszer

növekedés tapasztalható. 

A múlt század végén az els  trófeakiállítások idején még csupán 

szemmérték alapján értékelték a trófeákat (pl. ágak száma alapján). A 



32

századforduló táján alakult ki az az igény, hogy a legjellemz bb közös 

tulajdonságokat írásban rögzítsék. Ezért kiállításokat rendeztek és igyekeztek 

a kiállított anyagot bizonyos értékmér k alapján rangsorolni, és ezek 

végeredményeként jöttek létre a bírálati képletek. 

Az 1896-os kiállításon alkalmaztak el ször pontozásos bírálatot, majd 

pedig megszületett az els  igazi bírálati képlet, melyet készít je, a magyar 

Nádler Herbert után, Nádler-képletnek neveztek el. Utána lépten-nyomon 

készültek bírálati képletek Európa szerte. Végül is a nemzetközi képletet az 

1937-es Berlini Nemzetközi Vadászati Kiállításon a Nemzetközi Vadászati 

Tanács fogadta el. Ezt a képletet 1952-ben módosították, majd az 1954-es 

Düsseldorfi kiállításon véglegesítették (Szidnai, 2001).

A nemzetközi képletben figyelembe veszik az agancs szárhosszak 

átlaghosszát, a szemágak átlaghosszát, a középágak átlaghosszát, a koszorú 

körméretek átlagát, a szár alsó illetve fels  körméretének értékeit külön-

külön a két agancsszáron, agancstömeget kiskoponyával, terpesztést, ágak 

számát, illetve a szépségpontokat (szín, gyöngyözés, ágvégek, jégágak, 

korona) (Bán és mtsai., 1986).

Hazánkban a szarvasagancsot kétféle képlet alapján értékelik. A Nádler-

képlet és a nemzetközi képlet alapján (Szidnai, 1978).

A dámlapátok elbírálására 1929-ben szerkesztett képlet szintén magyar 

eredet  (Szidnai, 1969). 
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3.7. A VADKÁR 

A vadgazdálkodás csak olyan mértékben tevékenykedhet, amelyet számára a 

mez gazdaság és az erd gazdaság alapvet  érdekeinek jelent sebb sérelme 

nélkül biztosítani tud. Ezt a mértéket az üzemterv írja el . Jelenlegi 

tevékenységünk tehát olykor a mez gazdaság és az erd gazdálkodás

alapvet  érdekeit sérti az egyre emelked  vadkárral, s ezért kifejezetten mi, 

vadászok és vadgazdák vagyunk els sorban felel sek (Rácz, 1979).

A vadkár els sorban táplálékhiányra, táplálkozási gondokra vezethet

vissza. Mez gazdasági vadkár alatt értjük a vad azon tevékenységét, amely a 

mez gazdasági kultúra állapotát, a termés mennyiségét, min ségét

kedvez tlenül befolyásolja. Az erdei vadkár következtében az erd , mint 

növényi kultúra, min ségi és mennyiségi értékcsökkenést szenved, és 

rendeltetésszer  használatát a vad megakadályozza (Nádasy, 2001).

A kárelhárításnak számos lehet ségét ismerjük, azonban kétségtelen, 

hogy, különösen nagy vad r ség esetén, a kerítéssel történ  védekezés az 

egyik legelterjedtebb, és leghatékonyabb módszer. Alkalmazásuk ellen els -

sorban felhozható érv a magas létesítési költség, azonban különösen értékes 

erd telepítések, gyümölcsösök, stb. védelme esetén csak a kerítés nyújthat 

megbízható védelmet a vad károsítása ellen (Jánoska és Náhlik, 2003).

Ha a vadlétszám az erd k vadt r  képességének szintjén van, akkor 

számottev en nem is keletkezik vadkár. Ahhoz, hogy az erd gazdálkodók

erdeiben a vadkár elfogadható szinten maradjon évente több mint 160 km 

kerítést kell építeni. Somogy megyében 2000-ben összesen 7600 ha 

erd sítést védett kerítés. A kerítések hossza 1221 km volt, amely 2002-re 

1400 km hosszúra n tt és 8600 ha telepítést véd. Vadkárelhárító kerítés 

építésére, karbantartására mintegy 150-220 millió forintot fordítottak az 
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elmúlt években az erd gazdálkodók, melynek költségeit dönt  mértékben a 

vadászatra jogosultak fedezték (Nádas, 2003).

A túlszaporodott vadállomány károkozása elviselhetetlenné válik az 

erd gazdálkodóknak és a mez gazdasági termel knek. A vadászatra 

jogosultak lassan már nem tudják finanszírozni a károkat a bevételeikb l,

saját zsebükbe kell nyúlniuk, azonban a vadásztársasági struktúra 

alkalmatlan erre, mert a tagok nem tudnak százezreket költeni kedvtelésükre. 

Az erd sítések bekerítésével már a vad sem tudja, hol van kívül vagy belül. 

Így a tudatos létszámleépítésben a vadászatra jogosultaknak is partnernek 

kell lenniük (Szarka, 2002).

A nagyvadállomány maximum-létszámát elvileg az él hely vadeltartó 

képessége határozza meg. A nagyvad él helye az év túlnyomó részében 

erd . Az erd  adta táplálék-kínálat (f leg télen) a meghatározója az 

eltartható nagyvad maximális létszámának. Az üzemtervben meghatározott 

maximális létszám Somogy megyében 6430 db gímszarvas, 1 850 db dám, 

17 010 db z és 4 000 db vaddisznó. A mez gazdaságban és az erd kben

okozott károk, valamint a lelövési adatok alapján is arra kell következetni, 

hogy a vadlétszám az elmúlt évihez viszonyítottan a magas kilövés ellenére 

sem csökkent, egyes helyeken n tt. Mivel természetes ellenségeik 

kipusztultak, az állomány szabályozása a vadászok kezében van (Nádas,

2001).

Csányi és Pintér (2001) szerint a kilencvenes évek elején végrehajtott 

er s nagyvadállomány apasztásnak tulajdoníthatóan jelent sen csökkentek a 

mennyiségi és min ségi erdei károk Ugyanakkor Simon (2005) szerint ez ma 

az erd  és mez gazdasági károk csökkenésében még nem mutatkozik. 

A természetes él helyek védelme fokozottan indokolja a vadlétszám 

csökkentését, ezért a nagyvadállomány folyamatos - helyenként drasztikus -, 

de szakszer  csökkentésére van szükség. Hosszú távon megoldást csak a 
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vad- és él helye egyensúlyi állapotának visszaállítása jelentheti, azaz az 

elviselhet  kár (5%) mértékéig kontroll alatt kell tartani a vadászatra 

jogosultaknak a nagyvad létszámát (Nádas, 2001). 

A vaddisznó a gímszarvashoz hasonlóan jó alkalmazkodóképessége és 

az erd területek növekedésének eredményeként tudott jelent s új területeket 

is meghódítani. A túlnépesedett állomány mez gazdasági kártétele rövid 

id n belül súlyos gondokat okozhat, amelyet az ország több részében a 

rohamosan emelked  vadkárok jeleznek (Pintér és Csányi, 2001). A hazai 

vadkár növekedésének f  okozója a vaddisznó és a gímszarvas együttes 

koncentrált megjelenése lett (Nagy, 2002).

A föld használója és a földtulajdonos mindenkori megállapodásának a 

függvénye az, hogy melyikük milyen módon vesz részt a kárelhárításban, és 

annak költségeit ki milyen arányban viseli. A gyakorlat azonban az, hogy a 

vadászatra jogosult viseli a költségek nagyobb részét. Ennek ellenére nem 

csak az erd gazdálkodásban, hanem a mez gazdaságban is, különösen nagy 

vads r ség mellett, a föld használójának is érdeke lehet a kárelhárítás, 

hiszen, amennyiben a vadászatra jogosult nem ismeri el kárigényét, hosszú 

bírósági procedúra következik, és csak hosszú id  elteltével jut a pénzéhez 

(Jánoska és Náhlik, 2003).

Véleményem szerint a kifizetett vadkár egy része mögött nincs valódi 

kár, csak mez gazdasági támogatásnak min síthet , ami elszívja a pénzt a 

vadgazdálkodástól.
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3.8. VADASKERTEK 

Vadaskertek az állattenyésztésben 

Az etológiai tulajdonságok alapján a gímszarvas, a dámvad és a vaddisznó 

azok a nagyvadfajok, amelyekkel a csoportos zárttéri tartás megvalósítható 

úgy, hogy az egyed élettérigénye, viselkedése ne szenvedjen csorbát. A 

gímszarvas-tenyésztés versenyképessége a hagyományos háziállatokhoz 

képest, számos kedvez  tulajdonsággal rendelkezik. Ilyen többek között a 

tehenek hosszú, hasznos élettartama, gyepre alapozott tartás, alacsony 

él munka igény, kedvez  ivararány (Sugár, 1989; Zomborszky, 2001).

A fenntartható fejl dés, multifunkcionális mez gazdaság, agrár-

környezetvédelmi program, élelmiszer-biztonság érdekében olyan termelési 

folyamatokat kell a jöv ben el nyben részesítenünk, amelyek egészséges, 

biztonságos élelmiszerek el állítását teszik lehet vé, de egyben szolgálják 

környezeti értékeink, kultúránk, hagyományaink meg rzését is. Ezeknek a 

szempontoknak kiválóan megfelel a gímszarvas és a dámvad tenyésztése 

(Nagy J., 2005). Hazánkban shonos fajokról van szó, amelyek az évezredek 

során tökéletesen alkalmazkodtak környezetükhöz, ellenállóak a 

betegségekkel szemben. A farmokon el állított szarvas, dám és vaddisznó 

hús, illet leg a bel le készített termékek beltartalmuk és min ségük

tekintetében egyaránt megfelelnek a legigényesebb fogyasztási 

elvárásoknak, mert húsuk légyegesen kevesebb zsírt, több fehérjét és ásványi 

anyagot tartalmaz, mint a legtöbb háziasított állatfaj húsa (Sugár, 1989).

Az 1996. évi vadászati törvény az els  Magyarországon, amely a 

vadaskertek jogi helyzetével foglalkozik (Cs re, 2001).

A vadaskertek létesítését engedélyeztetni kell. Az engedélyben többek 

között meg kell határozni: a vadfajt, annak létszámát, illetve az állat-

egészségügyi feltételeket. Ezek teljesítését a hatóság évente felülvizsgálja, és 
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szükség szerint határoz az engedély visszavonásáról. A vadászati célú 

vadaskert legkisebb kiterjedése vaddisznó, illetve muflon esetében 200 ha, 

más nagyvadfajok esetében 500 ha (FVM 79/2004. 17. §). A vadaskert minden 

egységében biztosítani kell a vad természetes táplálkozási, rejt zködési és 

kitérési, illetve menekülési lehet ségét (FVM 79/2004. 18. §). 

Az intenzív, farmszer  gímszarvas-tartás technológiája a tenyészállat, 

vadhús, barkás agancs, embrió és egyéb termékek el állítására szolgáló 

elemek körülhatárolt egysége, amely szervesen összefügg , egymásra épül

folyamatokból áll. A gímszarvas-tartás technológiai elemei: tartás-, 

takarmányozás-, tenyésztés- és állategészségügyi-technológia (Szabó, 2001).

Nagy (2001) szerint a vadaskert bizonyíthatóan versenyképes és 

fenntartható alternatívát jelent más mez gazdasági ágazatokhoz képest. A 

más gazdálkodási tevékenységekkel való összehasonlíthatóság érdekében a 

nyereséget kifejezte a lekötött t ke és az aktuális év költségeinek 

százalékában. Eredményei: a t kearányos jövedelmez ség 12,4%, a 

költségarányos jövedelmez ség 25,6%. 

Állategészségügyi szempontból lényegében csak a hagyományos 

disznóskerteknek van jelent sége, hiszen csak ezekben tartanak egész éven 

át nagy egyeds r ségben vaddisznót, illetve csak itt történik "tenyésztés" 

(ellés, malacnevelés stb.). Az l985-t l kezd d en létesült intenzív 

szarvastenyészetek (szarvasfarmok) els dlegesen állattenyésztési, illetve 

termelési célúak, bár a vadászati hasznosítás is el fordul. Állategészségügyi 

szempontból meglehet sen közel állnak a hagyományos vaddisznós-

kertekhez, legalábbis a nagy állománys r ség és a különböz  nem , korú és 

biológiai állapotú állatcsoportok éven át való tartása miatt (Sugár, 2001). 

Az elmúlt négy-öt évben magántulajdonban lév  különböz  nagyságú 

gímszarvas farmok is létesültek, állományuk nagysága félezer egyed. A 

zárttéri farmszer  szarvastenyésztésnek az alapjai adottak ahhoz, hogy az a 
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gyakorlatban érdemi nagyságrendben elterjedjen, új, sokoldalúan 

hasznosítható, shonos állatfajjal gazdagítva állattenyésztésünket (Horn,

2004).

Vadászati célú vadaskertek 

Ma már egyre több szakember véleménye az, hogy vadgazdálkodásban a 

következ  évtizedek egyik lehetséges megoldása a vadászkert, amelyekb l

Nyugat-Európa után Magyarországon is egyre több létesül. Olyan vadászkert 

kell, ahol a fizet vendégek nagy biztonsággal, de még vadászias 

körülmények között hozhatják terítékre az általuk óhajtott szarvasbikát, 

esetleg vadkant (Agyaki, 2001).

A vadaskerti vadászat-vadgazdálkodás ma már komoly bevételeket hozó 

gazdálkodási forma. A vadaskertek tervezhet  hozamából finanszírozható a 

szabad területek vadgazdálkodása. Vadaskert céljára felhasználhatók a más 

módon nem vagy csak rosszul hasznosítható erd területek és mez gazdasági

területek (Jánoska, 2002).

Magyarországon 1997-ben 64 vadaskert m ködött, amelyb l 25 

vaddisznós, 7 dámos, 2 muflonos, 29 vegyes vadtartású volt, egy kert üresen 

állt. Az ország 19 megyéje közül nem volt zárttéri vadtartás 5 megyében 

(K halmy, 1999). Két évvel kés bb már 77 zárttéri vadtartást folytató kertet 

tartottak nyilván, ebb l 64 vadászati célú, illetve céljai között a vadászat is 

szerepel, 13 egyéb célokat szolgál. 1999-ben már csupán 3 megyében nem 

volt zárttéri vadtartás, 2000-re ez is csökkent. A legtöbb vadaskert a 

Dunántúlon és a f város környékén található. A vegyesvadas kertek esetén 

Észak-Dunántúl, a vaddisznóskertek tekintetében Dél-Dunántúl a listavezet

(K halmy és Jánoska, 2000),

Az erd felügyelet, a természetvédelem és az erd gazdálkodás egyes 

szakemberei által gyakran megfogalmazódó érv a vaddisznóskertek, és 
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általában a zárttéri vadtartás ellen az, hogy az erd k talaja, a talajfauna és a 

lágyszárú növényzet er s degradálódást szenved el ilyen körülmények 

között. Jánoska (2001) vizsgálatai során mintaterületeken elemezte a 

lágyszárú növényzet összetételét, a talajfauna (els sorban a vaddisznó 

számára potenciális táplálékforrást jelent  makro- és mezofauna) állapotát, 

valamint a mintaterületeken jelentkez  túrási és taposási kár jelenlétét. Arra 

az eredményre jutott, hogy a degradáció mértéke az alkalmazott 

tartástechnológiától és a takarmányozástól függ. Ezeken kívül nem 

elhanyagolható tényez  a területnagyság, valamint az adott év id járása sem. 

A vadlétszám nagyságának függvényében kisebb-nagyobb mérték ek, az 

els sorban a lágyszárú növényzetben megnyilvánuló, degradációs 

folyamatok  

Heltay (2001) véleménye szerint, ha a vadászatnak van etikája, kell, 

hogy legyen a vadaskerti vadtartásnak is, hiszen amíg szabad területen a vad 

ösztönei szerint élhet, igényét szabad mozgása révén legtöbbször 

maradéktalanul ki tudja elégíteni, addig a kertben tartott vad teljességgel ki 

van szolgáltatva a vadaskert tulajdonosának/kezel jének. Aki nem tudja a 

természetes körülményeket megfelel  szinten biztosítani, annak nem szabad 

vadaskertet létesíteni! 
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3.9. A VADGAZDÁLKODÁS GAZDASÁGI OLDALA 

Vadállományát tekintve Magyarország olyan adottságokkal rendelkezik, 

amelyek megfelel  t kebefektetés, menedzselés és marketing mellett hosszú 

távon sikeres ágazat lehet, hiszen megítélése a nyugati vadászati piacon 

továbbra is jó, és a magyar vad és a magyarországi vadászat továbbra is jól 

eladható. Magyarország pozícióit annak ellenére meg rizte, hogy több, 

korábban zárt, volt szocialista ország szintén megjelent a piacon, de sem az 

igényes szolgáltatásokat, sem a megfelel  marketing struktúrát nem tudták 

árualapjuk mellé biztosítani (Csányi és Heltai, 1999).

Ma még gyerekcip ben járnak a vadászati ökonómiai kutatások 

(K halmy és Márkus, 1996). Olyan gazdálkodást kell folytatni, amely az 

adottságra, a vad életvitelére alapoz. Nem lehet els dlegesen ökonómiai 

szabályokat megalkotni és ezekhez igazítani a vad életvitelét, hanem 

fordítva, a vad életvitelét kell ökonomizálni. A vadgazdálkodás pénzügyi 

ráfordítása és bevétele minden vadgazdának els dleges. Ez mozgatja a 

vadtakarmányozás, a vadlétszám és a kilövési szám viszonyait (Dobos,

2001).

A "Vadgazdálkodási jelentés"-b l megtudható az egyes évek vadászati 

összes bevétele, kül- és belföldi bérlelövés és szolgáltatás, az él  és l tt

vadból származó bevétel, valamint egyéb bevétel részletezésben. A vadászati 

kiadások: munkabér, vadgazdálkodás, vadkártérítés és egyéb megosztásban, 

valamint az összes bevétel és kiadás egyenlege található meg a jelentésben. 

A pénzügyi beszámoló felépítése jelent sen eltér ugyan a vadgazdálkodás 

ágazati eredmény kimutatásától, mindennek ellenére számos eddig 

számszer leg alig ismert összefüggés feltárását teszi lehet vé, pl. az egyes 

években az eredmény nagysága alapján a vadásztársaságokat lehetne 

vizsgálni, hogy milyenek a naturális adottságaik (vadlétszám, megoszlás pl. 
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szarvasegységben stb.). A bevételek és kiadások százalékos megoszlását 

vizsgálhatnánk különböz  id pontban tájegységre vonatkozóan is (K halmy

és Márkus, 1996).

Porubszky (1999) szerint ahhoz, hogy a vadgazdálkodási ágazat 

közgazdasági értelemben is megítélhet  lehessen, be kell látni, hogy a 

gazdálkodás körébe beletartozik a hasznosítás alá vont vadállomány 

vagyonértéke is. Ez annál is inkább dönt  momentum, mivel az erd -, de 

f leg mez gazdasági összehasonlításban a termel  alap (a vadállomány) a 

legkisebb költség-, ill. beruházási ráfordítás-növelés mellett konvertálható a 

legkönnyebben tetszés és igény szerint a már könyvelésen is átfuttatható 

pénzeszközzé, t kévé! Ugyanakkor értékét, szerepét illet en a 

"vadgazdálkodás körébe bevont összes eszközértéknek" legalább 70-80%-át 

egymaga a vadállomány kiteszi! Ha a vadgazdálkodásban is tudni akarjuk, 

hogy "mi mennyi", elkerülhetetlenül meg kell teremteni a hasznosítás 

(gazdálkodás) alá vont vadállomány értékleltárát.  

Tóth (2001) szerint a vadállomány tenyészértéke 85-100 milliárd Ft, a 

teríték számított értéke 16 milliárd Ft, a becsült él vad érték 16%-a. Úgy 

t nik a vadgazdálkodás nem használja ki a lehet ségeit, és tartalékokkal 

rendelkezik a nagyvadállomány hasznosításában. (Mivel a szerz  nem közli 

a számítási módot és az általa közölt teríték értéke meghaladja a pénzügyi 

jelentésben szerepl  közel 13 milliárd Ft összes bevételt, valószín , hogy a 

teríték értékébe beleszámította a kiosztott vadászrészt is.) 

Nagyvadgazdálkodás esetén a gazdálkodás eredményét nem egy-két 

évben, hanem szarvas-ölt kben kell mérni. Ahhoz, hogy objektív véleményt 

tudjunk mondani egy vadgazdálkodó tevékenységér l, minimum 20 év 

gazdálkodási adatait, eredményét kellene megvizsgálni (Bagyó, 2003).

Napjainkra feler södni látszik az szemlélet, hogy a vadásztársaságok 

létér l is gazdasági verseny döntsön. De miért kell ráer ltetni a verseny-
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szférát a vadászat, a vadgazdálkodás területére, és milyen szabályok között 

folyik majd ez a verseny? A vadgazdálkodás feladata, hogy megvalósítsa (a 

természetvédelemhez hasonlóan) a vad és környezete megóvását, valamint 

az ember vadászati kultúrájának, si módszereinek, jelenleg él , kíméletes és 

környezetbarát gyakorlatának meg rzését. A természetvédelemben nincs 

gazdasági verseny, nincs siker- és pénzhajhászás, hanem tudományos 

elveken alapuló munka folyik mindannyiunk érdekében (Farkas G, 2005).

A vadgazdálkodás az ország számára nemcsak hírnevet, hanem 

gazdasági hasznot is hoz. 1998-ban a mez gazdaság, az erdészet, a vadászat 

és a halászat 491 milliárd Ft-tal, (4,9%-kal) részesedett a GDP-b l, ezen 

belül a vadászat részesedése 9,7 milliárd Ft, ami az ágazat mintegy 2%-a 

(Tóth, 2001). Statisztikai adatok alapján ez az arány alig változott az elmúlt 

években (www.portal.ksh.hu).

Felbecsülhetetlen annak értéke is, amelyet a külföldi bérvadászok 

személyes kapcsolataik révén, illetve más gazdasági befektetéseikkel 

jelentenek az országnak. (Horn és mtsai., 2004)

A magyar vadgazdálkodás éves szinten jelenleg mintegy 10 milliárd 

forintos árbevételének igen jelent s része a külföldi vendégek 

vadásztatásából származik. Az ágazat m ködése és jöv beni fejl dése

szempontjából a piaci image meg rzése alapvet  fontosságú. Ez a tendencia 

valószín leg a jöv ben is fennmarad, ami mellett fokozatosan kialakulni 

látszik egy fizet képes hazai vásárlóképes kör is. A vendégkör els sorban az 

EU tagországaiból érkezik. A legtöbb külföldi (25 000) a 90-es évek elején 

érkezett, napjainkra éves szinten 20 000 körül stabilizálódott a külföldi 

vadászok részére kiadott vadászati engedélyek száma (Csányi és Heltai, 

1999).

2002-ben a bérvadásztatásból származó 8,3 milliárd forint árbevétel a 

vadászat árbevételének a 60%-át közelíti. Meghatározó a német 
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nyelvterületr l érkez  vadászok száma. A hazai bérvadászat részesedése ma 

már meghaladja a teljes bérvadászati árbevétel 30%-át is, 1990 óta 29 

millióról 1,7 milliárd forintra emelkedett. Az igénybe vett szolgáltatásaik 

értékének növekedése 19 millióról 403 millió forintra-, a vadásztatásból 

származó bevétel pedig 0,02%-ról 30%-ra növekedett. A l ttvad értékesítés 

árbevétele folyamatos növekedést mutatott 1990-t l 2001-ig, csak 2002-ben 

kezdtek zuhanni az átvételi árak. Az él vad értékesítés er teljes hullámzást 

mutatott (Balázs, 2003).

A vadászturizmusból származó árbevétel jelent sen csökkenhet, ha a 

vendégvadászok Magyarország helyett a környez  országokat választják, 

ahol akár 20%-kal olcsóbban lehet vadászni Az európai gazdaság 

gyengélkedését az idegenforgalom is megérezte. Az óvatos német, osztrák 

vendégek vagy elmaradnak, vagy kevesebbet költenek. Érdekes új jelenség, 

hogy megjelentek a tehet s orosz, szlovák, horvát vadászok, de k még nem 

pótolják a hagyományos vendégkört. További gondot jelent a 2004 januártól 

életbe lép  adótörvény, amely 25%-os áfával sújtja a trófeákat (Bihari, 

2003).

A vadászatszervez  irodák tevékenységi területe és szerepe a 

vadkereskedelemben mára meghatározó jelleg , tevékenységük 

nélkülözhetetlen els sorban a külföldiek magyarországi vadászatainak a 

megszervezésében. Közrem ködnek az él vad kereskedelemben és a l tt vad 

értékesítésben is. 2002 elején 114 gazdasági társaság, utazásszervez  iroda 

volt Magyarországon. Az irodák nagyobb hányada nem rendelkezik saját 

vadászterülettel ezek a vendégeiknek az egész ország területén keresik a 

kedvez bb feltételekkel rendelkez  területeket (Balázs, 2003).

Egységes árjegyzékben, a magyar vadat hungaricumként kell kínálni. El 

kellene végre érni, hogy kapjon állami támogatást a vadászati turizmus, 

lévén a vidékfejlesztés igen jelent s része. Szükséges volna továbbá egy 
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marketing alapot létrehozni, amelyre pályázni lehetne. Jogszabályi 

változásokkal kellene megoldani a trófeabírálat, kivitel és behozatal 

egyszer sítését, a vadászható fajok listájának b vítését (fürj, nyári lúd), a 

vadászatszervez  irodák területbérlésének lehet ségét, a külföldiek 

vadászterület bérlésének korlátozását, a vizivad vadászat fejlesztését. A 

vadkereskedelem, vadászatszervezés szakterületén m köd  vállalkozások 

igénylik, hogy bekerüljenek a hazai turizmus fejlesztési programjaiba, mivel 

a turisztikai "holtszezonban" is képesek hozamot termelni és ezzel a vidék 

megtartó képességét növelni (Balázs, 2003).

A vadászturizmus nem csupán a trófeáról szól, hanem egyéb 

szolgáltatásokat is magába foglal, például lovaglást, sétakocsikázást, teniszt, 

vagy a egyéb szervezett kulturális programokat (Bihari, 2003). A 

vadászvendégek az árakat egyre inkább szolgáltatások tartalmával és 

színvonalával együtt mérlegelik (Balsay, 2000).

A költségek mai szintjén, és az átalakult piacgazdasági viszonyok között 

a vadászat-vadgazdálkodás elvesztette jövedelemtermel  képességét. A 

vadászati árakat nem a kínáló "képezi", hanem a fizet képes piaci kereslet 

szabályozza. A vadászatra jogosultak kényszer ségb l 30-40%-os 

árengedményeket is kínálnak, ezáltal tovább csökkennek a bevételek, 

romlanak a túlélés esélyei. Magyarországon a legmagasabb az áfa, az éves 

vadászati engedély, a vadászat és a szolgáltatások, az üzemanyag ára, az 

autópályadíj, stb. Mivel a bevételeket növelni már nem lehet, akkor a 

„felesleges” kiadásokat kellene megszüntetni (Homonnay, 2004 a).

Somogy megye vadgazdálkodási, pénzügyi eredményeiben a korábbi 

évek 120-160 millió forintos mínuszával szemben a 2004. év deficitje a 216 

millió forintot is meghaladta. A korábbi évtizedek tartalékait már rég 

felhasználták a vadgazdálkodók, az elmúlt években a vadászok egyéni 

anyagi hozzájárulása után is ez a mérlegeredmény (Simon, 2005).
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Mészáros és mtsai. (2001) elkészítették a vadgazdálkodás SWOT analízisét 

(1. melléklet). A feltárt er sségekr l tulajdonképpen már esett szó, a 

gyengeségek közül a társadalmi elfogadottság hiánya, az alacsony hatásfokú 

PR tevékenység és a természetvédelemmel való konfliktus-helyzet a 

leginkább figyelemre méltó. A lehet ségek ezek orvoslására irányulnak, 

illetve a vidékfejlesztésben való meghatározó részvétel elérésére az öko- és 

vadászati-turizmus révén. A leginkább fenyeget  veszélyek: az él helyek

romlása él hely-vesztés illetve fragmentáció miatt, a vadászat társadalmi 

támogatásának visszaszorulása, a vadászat-ellenesség növekedése 

(állatvédelem, sötét zöldek), illetve az esetleges állategészségügyi problémák 

lehetséges begy r zése (sertéspestis, EBHS, echinococcus stb.) és terjedése.  

A vadhús értékesítése terén hazánk tartósan dobogós helyen áll. A 

vadhús csaknem 50%-át a gímszarvas adja (Nagy, 2002).

Egy átlagos jellemz en nagyvadas jelleg  vadásztársaság gazdálkodását 

elemezve kimutatható, hogy 8.850 ezer Ft költségen állított el  4.075 ezer Ft 

érték  vadhúst, azaz 1 kg vadhús fajlagos el állítási költsége 646 Ft, melyért 

a társaság átlagosan 297 Ft-ot kapott kilónként a felvásárlótól (Bagyó, 2002).

A magyar lakosság átlagban évente csak fél kilogramm vadhúst, és 2,7 

kiló halat fogyaszt el. A t lünk nyugatabbra él k, ahol az étkezési kultúra az 

egészséges táplálkozás felé tolódott el, ennek többszörösét. A vadhús drága, 

az alacsony felvásárlási árak ellenére (jelenleg kg-ként 450 forintot fizetnek 

a zsigerelt szarvasért) több ezer forintba is kerülhet. Az ellátás egyenetlen, 

hiszen az utánpótlás a vadászati id szakra korlátozódik. Az idegenforgalom 

is fontos szerepet játszik a hal- és vadhús piacon, hiszen pillanatnyilag 

nálunk a külföldiek a legnagyobb fogyasztói ezeknek a termékeknek. Ma az 

Új-Zélandon el állított vadhúst feldolgozva, Európába szállítva, olcsóbban 

adják, mint az itteni keresked k (Anonymus, 2001). Új-Zélandon hatszáz 

forintnak megfelel  a csontos szarvashús kilónkénti felvásárlási ára, nálunk 
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kétszáz, de Ausztriában sem vagyunk képesek versenyezni velük 

min ségben és árban sem (Nagy, 2003).

A vadhús felvásárlási árak soha nem látott mélyrepülésével szemben a 

fogyasztói árak emelkednek. A 90-es évek elejét l konjunktúra alakult ki a 

vadhús termékpályán, a felvásárlás, értékesítés tekintetében. Ezt követ en a 

nyugat-európai h t házakat szinte elárasztotta az Új-Zélandból importált és 

jóval olcsóbb, tenyésztett gímszarvasok húsa. Akár egyetlen hónap alatt 

többet hajóznak át, mint az egész évi hazai vadhús-termelésünk. A túlkínálat 

zuhanásszer  áresést eredményezett, és a szarvashús áresése – mivel ehhez 

viszonyítják a többit – óhatatlanul húzza magával a többi vadfajét is. Az 

zhús ára ugyanis szokás szerint és általában a szarvashús kétszerese. 

Hatalmas mennyiség  eladatlan készletek halmozódtak fel. Amíg ez nem 

fogy el, a külföldi nagykeresked k felvásárlásai nem növekednek. Számított 

adatok szerint egy kiló nagyvadhús minimális önköltségi ára: 600 Ft, ezzel 

szemben a felvásárlási nettó ár 170-200 Ft/kg. A feldolgozó telepen erre 

rárakódnak az egyéb feldolgozási és járulékos, általános költségek.

A terméktanács szakért i becslése szerint a mai viszonyok között a 

belföldi piacon hozzávet leg 60 tonna vadhús adható el, az évente a 

vadászatra jogosultaktól átvett 6500 tonnával szemben (Homonnay, 2004 b).

Európa legtöbb országában lehet ség van arra, hogy a termel k

közvetlenül a farmról értékesíthessék termékeiket a vásárlók részére, így 

kerül piacra a szarvashús 80%-a. Ezzel a módszerrel 40–50%-kal magasabb 

árat érnek el a gazdák, mintha feldolgozóknak, keresked knek értékesítenék. 

Jól jár a termel , mert nála csapódik le a termék haszna és jól jár a vev ,

mert megismerheti a termék el állításának helyét, módját, körülményeit, 

biztos lehet abban, hogy kiváló min séget kap és saját országának termékét 

fogyasztja, saját országának termel jét segíti. A magyar hatóságok által 

képviselt álláspont nem teszi lehet vé a közvetlen értékesítést, ezért a 
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hústermelési célú tenyésztés nem lehet rentábilis. Jelenleg az egy kg 

zsigerelt tömegre vetített felvásárlási ár 300-350 Ft között változik, ami még 

a botrányosan alacsony sertés felvásárlási árnál is gyengébb (Nagy J., 2005).
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4. ANYAG ÉS MÓDSZER 

4.1. A GÍMSZARVAS-ÁLLOMÁNY LÉTSZÁMALAKULÁSÁNAK 

VIZSGÁLATA SOMOGY MEGYÉBEN 

A vadgazdálkodó feladata, hogy fenntartsa azt a vadlétszámot, amely 

megfelel az ökológiai, az ökonómiai és az üzemterv szerinti, az adott 

él helyre vonatkozó vadeltartó képességnek. Ez feltételezi, hogy nagyvad 

esetén a vadgazda ismeri a terület táplálékkészletét (biomassza), és az ott él

vad létszámát. Mivel a vad megszámlálhatatlan jószág, ezért csak 

becslésekre lehet hagyatkozni. A vadgazdálkodók kötelez  éves 

vadállomány becslései nem adnak jó közelítést. A teríték az a számadatunk, 

amely viszonylag objektív. Az orvvadászat mértékét illetve a betegségek 

miatt elhullott vad pontos mennyiségét nem ismerjük, bár erre vonatkozó 

adatokat találunk az Országos Vadgazdálkodási Adattárban. 

A vadállomány-becslések használhatóságának vizsgálatára kiszámoltam 

a Somogy megyei létszámbecslés és a teríték korrelációját, 1969-t l 2003-ig.

Populációdinamikai modell segítségével, az ismert adatok alapján 

becsülni szeretném a Somogy megyében él  gímszarvas-állomány 

létszámának hosszú távú alakulását.  

Az elkészített korcsoportos populációdinamikai modell leírása 

Kidolgoztam egy modellt, amely követi Faragó és Náhlik (1997)

modelljének összefüggéseit, kiegészítve azzal, hogy a populációt éves 

korcsoportokra bontottam, ezáltal nemcsak a tehenek, bikák és borjak, 

hanem az egyes korcsoportok is vizsgálhatók. Az id ben változó jellemz k

figyelembevétele érdekében a bemeneti paramétereket a vizsgált id léptékre 

vonatkozóan lehet megadni  
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Az egyes korcsoportok egyedei szaporodnak, elhullanak, vadásszák és 

orvvadásszák ket. Ezeket a tényez ket százalékosan adom meg. Eltekintek 

a ki- és bevándorlástól, mivel az egész megyére vonatkoztatva ez feltehet en

egyensúlyban van. A korcsoport idei mennyisége egyenl  az el z  évi 

(akkor még egy évvel fiatalabb) mennyiség mínusz az elhalálozás, a 

vadászat és az orvvadászat mértéke. A szaporodásnál az összes n ivarú 

korcsoportot az adott korcsoportra vonatkozó szaporodási rátával vettem 

figyelembe. A szaporulat, vagyis a 0-dik éves korcsoport, az egyes n ivarú 

korcsoportok borjainak összege.

A számításhoz használt képletek: 

H0= (Ni*SZRNi)*(1-IA)*(1-VRH0-ORH0-ERH0)  i=0, …, 15 (1)

N0=  (Ni*SZRNi)*IA*(1-VRN0-ORN0-ERN0)  i=0, …, 15 (2)

Hi+1=Hi*(1-ORHi+1-VRHi+1-ERHi+1) i=0, …, 19 (3)

Ni+1=Ni*(1-ORNi+1-VRNi+1-ERNi+1) i=0, …, 19 (4)

ahol:

Hi: az i-edik évbeli hímivarú egyedek száma 

Ni: az i-edik évbeli n ivarú egyedek száma 

SZRNi: az i-edik évbeli n ivarú egyedek szaporodási rátája 

IA: ivararány  

VRHi: az i-edik évbeli hímivarú egyedek vadászati rátája 

VRNi: az i-edik évbeli n ivarú egyedek vadászati rátája 

ORHi: az i-edik évbeli hímivarú egyedek orvvadászati rátája 

ORNi: az i-edik évbeli n ivarú egyedek orvvadászati rátája 

ERHi: az i-edik évbeli hímivarú egyedek elhullási rátája 

ERNi: az i-edik évbeli n ivarú egyedek elhullási rátája 

Mivel 1970 óta rendelkezésre állnak a teríték adatok (4. ábra), ezért a modell 

jól tesztelhet .
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4. ábra: A gímszarvasállomány becsült létszáma és az összes- a bika-, a 
tehén-, és a borjú teríték 1970-t l 2004-ig 
Forrás: Somogy Megyei Vadászati és Halászati Felügyel ség

Input adatok 

Az id lépték 1 év. A vizsgálatot az 1970. évt l kezd d en végeztem.

A kiinduló gímszarvas létszámot a rendelkezésre álló becslési és 

tapasztalati adatokra alapoztam.

A szaporodási ráta értékére kísérleti eredmény állt rendelkezésre (Heltay

és mtsai. 1986).

Az ivararányt az ideálisnak tartott 1:1 értékre állítottam (Rácz, 1979).

A borjak elhullására még nem publikált kísérleti eredményt (15%)

használtam (Náhlik, 2005). Tizenöt éves korig 5% éves elhullást becsültem,

aztán 50%-ot, majd 90%-ot, vagyis az id s szarvasok gyorsan „elfogynak” 

(Caughly, 1966). A valóságban is csak néhány példány ér meg magas kort, 

1974-t l napjainkig mindössze 55 egyed 16 éves vagy id sebb bika trófeáját 

bírálták el a 29 017-b l.
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A bikák korosztályaira vonatkozó vadászati rátát a teríték koreloszlása 

alapján adtam meg, a tehenekre pedig megbecsültem. 1970 óta rendelkezésre 

állnak a teríték adatok, amib l a „tényleges” vadászati ráta számolható. 

Az évenkénti orvvadászat mértékét szintén csak becsülni tudtam, ez 

korosztályonként átlagosan 3%. Tapasztalatok és személyes beszélgetések 

alapján 1992 és 1996 között ezt az arányt kétszeresére emeltem. 

A koreloszlás megállapítása érdekében az elkészített modellt használtam 

fel. Feltételeztem egy kezdeti korösszetételt, melyet a trófeabírálati adatok 

korösszetételéb l százalékosan becsültem. Ebb l számítható egy 4000-es 

elméleti populáció korosztályonkénti létszáma. Ezzel az induló korosztály 

összetétellel állandó vadászati és orvvadászati ráta mellett lefuttattam a 

modellt. Kezdeti létszámnövekedés után létszámcsökkenés következett, majd 

töretlen létszámnövekedés, vagyis a minimális létszám után kialakult a 

növeked képes korösszetétel, amely ezután már arányaiban nem változott. A 

növeked  szakasz korösszetétele némiképp különbözött az el zetesen felvett 

értékekt l, ezért azokat eszerint módosítottam és számításaimban ezt 

használtam. Az induló összetétel 38.5% bika, 38.5% tehén, 23% borjú ami 

közelíti a szakirodalomban fellelhet  40%-40%-20% elméleti értéket (Rácz,

1979).

A várható output adatok 

A modell kimenete évenként megadja a populáció egyes korcsoportjaiban 

lév  egyedek számát, valamint a vadászat, az orvvadászat és a természetes 

elhullás mennyiségét korcsoportonként. Ebb l számítható az évenkénti 

összlétszám, amelyb l a megkapjuk a populáció létszámának változását a 

vizsgált id szakra. Természetesen meghatározható az éves szaporodási és 

hasznosítási ráta is a populációra és az egyes korcsoportokra vonatkozóan. 
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Ha csak a szaporodást és a természetes elhullást vettem figyelembe a 

vadászatot és orvvadászatot nem, akkor az exponenciális populáció 

modellnek megfelel  növekedést tapasztaltam. A modellel egy ün - és egy 

bikaborjú kiindulás esetén 34 év alatt 15 370-re n tt volna gímszarvas-

állomány létszáma. A valóságban a populáció maximális létszámát az 

él helyi korlát határozza meg. Ezt a korlátot csak becsülni lehet, az állomány 

nagyságát a vadgazdálkodásnak kell szabályoznia. 

A vadászati ráta arányszám, értéke mindig attól függ, hogy milyen 

nagyságú állományhoz hasonlítom a terítéket. Mivel a teríték adott, ezért a 

rátát a populáció kiszámolt létszámára kell vonatkoztatni.  

A kiinduló létszámot mint kezdeti feltételt kell megadni. Ez iterációval 

határozható meg. Kis kiinduló létszám esetén „elfogyna” a gímszarvas, túl 

nagy kiinduló létszámnál viszont olyannyira „elszaporodna”, hogy azt már 

az él hely sem tenné lehet vé. Fokozatosan közelítve lehet kapni egy olyan 

kiinduló állományt amely az elmúlt 34 év valós terítékadatai mellett biztosít 

ma egy olyan populációt, melynek létszáma reálisnak t nik.

A modell alkalmas el rejelzésre is. Megbecsülhet , hogy mennyi legyen 

a gímszarvas-teríték az elkövetkez  években, melyb l az ahhoz tartozó 

létszám kiszámítható. Lehet vé válik tehát annak kiszámítása, hogy a 

Somogyban el írt 6 430 egyedes gímszarvas-állományt milyen vadászati 

stratégiával lehet elérni, és hogyan lehet fenntartani.

A modell alkalmas arra, hogy az egyes paraméterek változtatásával 

képet kaphassunk azoknak a populációra gyakorolt hatásairól is.

A terítékadatokat a Somogy Megyei Halászati és Vadászati 

Felügyel ség bocsátotta a rendelkezésemre. 

Az elemzéshez az Excel táblázatkezel t használtam, mivel az 

alkalmazott képletek nem bonyolultak, a ciklus-szervezés pedig makro 

programozással megoldható. 
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4.2. A GÍMSZARVAS MIN SÉGÉNEK VIZSGÁLATA SOMOGY 

MEGYÉBEN

A „trófeás” vad min ségét az elejtett vad trófeájának bírálatával ellen rzik.

A bírálati képlet segítségével lehet ség nyílik a trófea min ségének objektív 

elbírálására, és ezáltal az egyes trófeák illetve ebb l következ en, az egyes 

gímszarvas populációk min ségének megítélésére. 

A gímszarvas és a többi nagyvadfaj trófeabírálatát Somogy megyében 

jelenleg a megyei Halászati és Vadászati Felügyel ség végzi. Azonban 

nemcsak itt, hanem más bírálati helyeken is pontozták a trófeákat. A 

somogyi trófeák jelent s hányadát az Országos Trófeabíráló Bizottságnál 

(OTB) illetve a szomszédos megyékben mutatták be. Így az a helyzet állt 

el , hogy az egyes megyékben elejtett vad bírálati eredményeit több helyen 

tárolják. 1990-ig csak „papíron”, ún. napló törzskönyvben vezették a 

bírálatok eredményeit, akkor azonban bevezetésre került a számítógépes 

feldolgozás.

A papíron vezetett trófeabírálati lapok egy diplomadolgozat kapcsán 

(Nagy M, 2005) kerültek számítógépes feldolgozásra. A megyei Halászati és 

Vadászati Felügyel ség által rendelkezésemre bocsátott, számítógépen 

feldolgozott adatokat már kiegészítették a más helyeken bírált trófeák 

adataival, kivéve a most lezárult 2004-es vadászati évet. Összesen 29 017 

trófea adatai találhatók az elkészített adatbázisban. Az adatok 1974-t l állnak 

rendelkezésre. 2005-ös adat is van köztük, hiszen idén február 28-ig tartott a 

gímszarvas vadászidénye.  

Ha az elbírált trófeák számát a terítékhez hasonlítjuk (5. ábra),

megfigyelhet , hogy 1983 és 1989 között jelent s az eltérés köztük. Ebb l

következ en az adott évek statisztikai adatai hibával terheltek. Ám ha 

figyelembe vesszük, hogy az elbírált trófeák száma így is nagy, lehet helyes 



következtetéseket levonni. A külföldi vadászok számát ebben az id szakban

a terítékb l való visszaszámolással becsülöm.
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5. ábra: A teríték és a vadászati év szerint módosított elbírált agancsok 
mennyisége 1974-t l-2004-ig
Forrás: Somogy Megyei Vadászati és Halászati Felügyel ség

Az említett eltérés oka az, hogy 1983-tól a külföldiek által elejtett 

gímszarvasok trófeáit nemcsak az Országos Trófeabíráló Bizottságnál 

lehetett bemutatni. Az OTB begy jtötte ugyan az egyes megyei 

bizottságoktól az adatokat, de azokat, rendezetlenségük miatt, nem sikerült 

feldolgozni (Nagy M., 2005). A 2004-2005-ös vadászati év azért hiányos

mert még hiányoznak bel le a nem Somogy megyében bírált trófeák adatai. 

Néhány évben több az elbírált trófea, mint a teríték, ez úgy lehetséges, 

hogy az elhullott bikák agancsait is be kell mutatni.

Hibát okozhatott volna még az is, hogy 1997-t l kezd d en a vadászati 

év március 1-ét l a következ  év február 28-áig tart (el tte a naptári év volt a 

vadászati év is). A trófeát az elejtés utáni 30 napon belül bírálatra be 
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kell(ene) mutatni. A gyakorlatban azonban sok esetben a vadászati év végén 

egyszerre viszik a vadgazdálkodók a trófeákat elbíráltatni. A számítógép így 

az el z  év októberében elejtett bika agancsát is ideinek állítja be. A 

számítógépes adatfeldolgozásig ez a fajta hiba elhanyagolható, 1974-t l

1990-ig csak 39 esetben fordult el , azóta viszont 1069-szer. Ezenkívül 143-

szor nem volt rögzítve az elejtés ideje, ami az elhullásoknál természetes is. A 

bírálat ideje csak 9 esetben nem került rögzítésre, valamennyi a 

számítógépes adatfeldolgozás megkezdése el tt. A terítéket szintén a 

vadászati évre vonatkozóan állapítják meg, ezért célszer  volt az adatbázist 

ennek megfelel en módosítanom. 

Ezeken túl az adatbázisban hiányoznak a kis tömeg  agancsok pontos 

mér számai, mivel a nagy számú agancs bírálatakor ezeket csak néhány 

jellemz re nézve értékelték, így csak a trófeatömeget és a kort határozták 

meg, azonban ezeket sem mindig. Ebb l adódóan a minimális érték 

mindenütt a nulla. Sajnos el fordulnak még egyértelm en téves 

adatbevitelb l származó hibák is. Az viszont bizonyosan állítható, hogy az 

érmes trófeák adatai megbízhatóak, és a min ségre els sorban ezen 

adatokból következtethetünk. 

A min ség megállapítására a trófeák érmes arányait, átlagtömegeit, 

korosztályok szerinti megoszlását vizsgálom id soros elemzéssel.

A rendelkezésre álló adatok alapján szeretném megállapítani, hogy 

elfiatalodott-e a gímszarvas-állomány. Ennek vizsgálatára a 2 próbát 

alkalmaztam, amely, ha a két összehasonlított minta száma elég nagy, akkor 

alkalmazható a két eloszlás megegyez ségének vizsgálatára. Nullhipotézis 

tehát az, hogy a két eloszlás megegyezik (Obádovics, 1998). A szignifikancia 

szint megállapításához táblázatot használtam, a szabadsági fok 2.  

Azt vizsgálom meg, hogy a három korcsoportba (fiatal, középkorú, id s)

sorolt bikák évenkénti eloszlása azonosnak tekinthet -e az 1974-es teríték 
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eloszlásával. Azért tekintem az 1974-es arányokat elfogadhatónak, mert 

akkor érvényesült a szelektív vadászat, nem volt állománycsökkentési 

szándék, valamint az, hogy az 1971-es világkiállítás megrendezését is a 

komoly, szakmailag megalapozott vadgazdálkodás miatt nyerte el 

Magyarország.

A teríték adatokat a Somogy Megyei Halászati és Vadászati 

Felügyel ség bocsátotta a rendelkezésemre. A trófeabírálati adatok is innen, 

valamint az Országos Trófeabíráló Bizottságtól származnak. 

Az elemzéshez az Acces adatbáziskezel t és az Excel táblázatkezel t

használtam. 
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4.3. GAZDASÁGI VIZSGÁLATOK 

4.3.1. A VADGAZDÁLKODÁSI JELENTÉSEK PÉNZÜGYI ADATAINAK 

ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN 

A vadásztársaságok minden évben elkészítik az éves vadgazdálkodási 

jelentést (a vadászati év március 1-t l a következ  év február 28-ig tart), 

amelyet március 20-ig leadnak a Megyei Vadászati és Halászati 

Felügyel ségeknek. A jelentés tartalmazza az elejtett vad számát, a vadföld-

m velés adatait, a pénzügyi adatokat (2. melléklet), a vadkárok, és bírságok 

adatait. A pénzügyi adatok tájékoztató jelleg ek, nem mérlegre és 

eredménykimutatásra készültek, vadászati és nem naptári évre vonatkoznak, 

pénzforgalmi szemlélet ek. Az egyes tételek elnevezése nem követi az 

ismert pénzügyi fogalomrendszert, ezért a továbbiakban a jelentésben 

található elnevezéseket fogom használni.  

A vadászati bevételek  

A bérlelövés díja alatt a nagy, önálló vadászatszervez  irodával rendelkez

társaságok által megállapított és árlistán közzétett (bér)lelövési díjakat kell 

érteni. A többi társaság általában a MAVAD árain értékesít. Az ún. trófeás 

vadnál az ár természetesen nagyobb mint az ún. tarvadnál. A gímszarvas, 

dámvad, z esetén az agancstömeg az árképzés alapja, míg a vaddisznónál az 

agyarhossz. A sebzésért is fizetni kell, azonban ez vadfajonként változik. 

A szolgáltatások közé tartozik a kísér  hivatásos vadász díja, a 

terepjáró, lovasfogat, szán igénybevétele, a trófeakikészítés, a trófeabírálat, a 

szállás és étkezés. Ezeket vagy árlistán közlik, vagy szerz désben rögzítik. 

Az él  vad értékesítés egyedi eset, ezért az ár is pillanatnyi alku kérdése. A 

versenytörvény értelmében a terméktanácsok sem adhatnak ki ajánlott 

árakat. A b szénfai vadaskertben a gímszarvas tehén ára jelenleg 7-800 €, 
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második agancsú bika 1000 €, harmadik agancsú bika 1500 €. A nagyobb 

bikák szállítás miatt levágott agancsát megmérik, amelyb l korrekcióval 

számítható a trófea tömeg, és azt ugyanúgy fizetik, mintha l tt trófeás vad 

lenne. A vaddisznó ára jelenleg kb. 1100-1200 Ft/kg él tömeg. 

A l ttvad a vadhúst jelenti. A vadhús árakat a felvásárló vadfeldolgozók 

határozzák meg a vadhúspiac kereslet-kínálat helyzetének függvényében.  

Az egyéb bevételek közé tartozik az egyéb értékesítés pl. a már nem 

használt és eladott tárgyi eszköz (vadkerítés) ára, banki kamat, stb. 

A vadászati kiadások 

A munkabér és közterhei jelent s összeget képviselnek a kiadások között. A 

minimálbér emelkedésével a bérek és az ehhez kapcsolódó közterhek értéke 

is növekedett.

Vadgazdálkodási kiadás többek között a vadászati létesítmények 

(magasles, etet ) elkészítése, a vadföldm velés, a takarmányozás, 

vadkárelhárítás költségei stb. A vadgazdálkodásra fordított összegek hatására 

csökkenhet a vadkár, javulhat a vadállomány min sége.

A vadkár a vad által az erd ben vagy mez gazdasági területen okozott 

kár (pl. taposáskár, legeléskár, túráskár). A kárt közös megegyezéssel, vagy 

szakért  bevonásával állapítják meg. Vitatott esetben a területileg illetékes 

bírósághoz lehet fordulni. 

Egyéb kiadás lehet pl. a vadászatszervez  iroda jutaléka, erd védelmi 

bírság, érdekvédelmi szervezet tagdíja, stb. 

A megyei felügyel ségek a jelentéseket megküldik az Országos 

Vadgazdálkodási Adattárnak (OVA), mely minden évben nyilvánosságra 

hozza a megyénként összesített adatokat. A 2003-2004 vadászati év országos 

összesített pénzügyi adatsora a 3. mellékletben látható. 
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A Dél-dunántúli Régió három megyéjének (Somogy megye, Baranya megye, 

Tolna megye) vadgazdálkodási jelentéseiben található pénzügyi adatait 

kigy jtöttem az OVA éves adatsoraiból (e-9;, e-10; e-11; e-12; e-13; e-14)

és azokat táblázatba foglaltam (4. melléklet, 5. melléklet). Az adatok 1994-t l

2003-ig állnak rendelkezésre. A 2004-es adatokat március 20-ig kellett 

leadni, ezért ez az év még nem dolgozható fel. 

El ször megvizsgáltam az egyes megyékben a bevételek, kiadások

szerkezetét és az egyenleg alakulását 1994 óta.

A rendelkezésemre álló pénzügyi adatokat az infláció éves változásait 

figyelembe véve módosítottam (1994=100%). A számítást a Magyar 

Nemzeti Bank adataira támaszkodva végeztem el. 

Az egyes bevételek és kiadások id beli változásait az adatokra 

leginkább illeszked  lineáris trendvonal felvételével vizsgáltam. Az egyenes

y=mx+b egyenletében az m értékeit számítottam ki. Az m az egyenes 

meredekségét adja meg, és ha ez pozitív, akkor az értékek növekednek az 

id vel, ha negatív, csökkennek. 

Mivel a három megye területe, földrajzi- éghajlati viszonyai és 

vadgazdálkodási adottságai eltér ek, ezért az elemzés árnyaltabbá tételéhez 

fajlagos mutatókat vizsgáltam. Az összes bevétel, az összes kiadás és az 

egyenleg értékeit a megyék nagyságára, az erd - és term területre vetítettem.

A nagyvadegység 

A pénzügyi adatokat lehetne vetíteni az elejtett nagyvad mennyiségére is. 

Azonban az egyes él helyeken az el forduló vadfajok aránya más, illetve a 

min ségük – és ennek következtében az áruk – is különböz .

A különböz  él helyek vadeltartó képességét a terület gímszarvas 

eltartó képességével jellemzik. Mivel a gímszarvas nem mindenhol honos, 
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ezért a táplálékfelvétel különböz  vadfajonkénti összehasonlíthatóságára 

bevezettek egy ún. szarvas-egységet (SZE) amely a nagyvadfajok 

táplálékfelvételét a gímszarvashoz viszonyítja (Faragó és Náhlik, 1997).

1 gímszarvas = 1 SZE, 1 dámvad = 0,5 SZE, 1 z = 0,2 SZE 1 muflon = 0,3 

SZE. Az így kapott mutató alkalmas az eltér  él helyek összehasonlítására. 

Javaslom bevezetni a nagyvadegységet, amellyel az egyéb nagyvadfajok 

értékesítésének árbevételét a gímszarvaséhoz viszonyítjuk. Így kaphatunk 

egy olyan arányszámot vadfajonként, amely megmutatja, hogy az adott 

vadfaj hány átlagos egyedének elejtéséb l származó bevétel egyezik meg 

egy átlagos gímszarvas elejtésének bevételével. A trófeás és a tarvad 

bevételeit is be kell számítani.

Ez az egység évenként és területenként is változik, ezért az 

arányszámokat több (7) vadgazdálkodási egység vadfajonkénti bevételeinek 

átlagából számítottam ki.  

Az arányszámok alapján mindhárom megyére kiszámítottam, hogy a 

2003-2004 vadászati évben hány nagyvadegység volt az éves terítékük. 

Ezután az összes bevétel, az összes kiadás és az egyenleg értékeit a 

nagyvadegységre vetítettem. 



62

4.3.2. A VADKÁR AZ ÉL HELY ÉS A NAGYVAD TERÍTÉK 

ÖSSZEFÜGGÉSEI SOMOGY MEGYÉBEN 

A Somogy megyei 2000-2001-es vadászati évre vonatkozó vadgazdálkodási 

térképeken a becsült és elejtett gímszarvas mennyisége, a trófea bírálati 

adatok, az erdei és mez gazdasági vadkár vadgazdálkodási egységenként 

van feltüntetve. Ezeket az adatokat összehasonlítottam az él helyi

adottságokkal.

Összegy jtöttem és táblázatba foglaltam a Somogy megyei 71 

vadgazdálkodási egység teljes területét (ebb l az erd  és az egyéb – zömmel 

mez gazdasági – terület nagyságát), az általuk kifizetett mez gazdasági és 

erdei vadkárokat valamint a nagyvad, a gímszarvas a dámvad, az z és a 

vaddisznó elejtési adatait, 1997-t l 2003-ig.

Megvizsgáltam, hogy az erd sültség valamely más adattal korrelációban 

van-e.

Azt is vizsgáltam, hogy ebben a hét évben milyen korrelációt találok a 

teríték adatok, illetve a mez gazdasági és az erdei vadkár között. Végül 

megyei szinten vizsgáltam a korrelációt a vadkár változása és a teríték 

változása között.

Az adatokat és a térképeket a Somogy Megyei Halászati és Vadászati 

felügyel ség bocsátotta a rendelkezésemre. 

A vadföldm velés és takarmányozás alakulásának vizsgálatára a Dél-

dunántúli régió három megyéjének vadgazdálkodási jelentéseiben található 

vadföld-, vadlegel -m velés és a sarjaztatott vadlegel k területét (ha), 

valamint a szálas-, szemes-, lédús takarmány és a táp mennyiségét (t) 

kigy jtöttem az OVA éves adatsoraiból (e-9;, e-10; e-11; e-12; e-13; e-14)

és azokat táblázatba foglaltam (6. melléklet).

Az elemzéshez az Excel táblázatkezel t használtam. 
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4.3.3. MÉLYINTERJÚK, SWOT ANALÍZIS

A tudományos igény  piackutatás módszerei közül a szakért i mélyinterjút

alkalmaztam. Mélyinterjúkat készítettem a vadgazdálkodásban dolgozó 

döntéshozatali jogkörrel is bíró fontosabb személyekkel, valamint a vadhúst 

feldolgozó vállalkozások vezet ivel.

A szakért i mélyinterjúk lebonyolítása esetében fontos volt a 

döntéshozatalban közrem köd k véleményének, a hazai piaci állapotról 

alkotott elképzeléseinek megismerése, mivel nem áll rendelkezésre elegend

adat a vadgazdálkodás korrekt ökonómiai megítéléséhez. A szakért i

mélyinterjúk lényege, hogy a kutató a kutatási célok ismeretéb l, saját 

tapasztalataiból kiindulva határozza meg a válaszolóval folytatott párbeszéd 

azon pontjait, témaköreit, amelyeket mélyebben fel kíván tárni, vagy 

amelyeket figyelmen kívül akar hagyni. (Scipioni, 1994)

A Somogy megyei vadgazdálkodás meghatározó képvisel inek 

vezet ivel, illetve egy átlagos méret nek tekinthet  vadásztársaság elnökével 

készítettem interjút. A résztvev k: HM Kaszó Rt., SEFAG Rt. az id közben 

a SEFAG Rt.-be beolvadó Lábod Rt., Somogyvári Szent László Vt., és egy a 

nevének elhallgatását kér  társaság, amely annak ellenére, hogy nem a 

vadászat a f  profilja, mégis meghatározó a somogyi vadgazdálkodásban. Az 

interjúk során megismertem a szakemberek véleményét az aktuális

vadgazdálkodási állapotokról, a piaci viszonyokról, valamint a költségekr l, 

értékesítési és marketing kérdésekr l. A mélyinterjú során használt kérd ív a 

7. mellékletben olvasható. 

A bérvadász a trófea után fizet, míg a vadhúsból származó bevétel – a 

saját vadászat esetén is – a vadgazdálkodóé, vagyis a vadhúspiac helyzete 

alapvet en hat a vadgazdálkodásra. A vadhúspiac egyik szegmensének 

megismeréséhez vadfeldolgozói mélyinterjúkat készítettem. Az országosan 
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második legnagyobb (20% piaci részesedéssel), és egy kisüzemi méret

vadfeldolgozó lefedi a Somogy megyei vadhúsfeldolgozókat. Az Öreglaki 

Vadfeldolgozó Kft. és Pannon Lovas Akadémia és Mez gazdasági 

Szakközépiskola B szénfai Szarvaságazat vadfeldolgozójának vezet jével

készítettem mélyinterjúkat, ismerhettem meg véleményüket a vadhús 

feldolgozásról, a piaci helyzetr l, a termékszerkezetr l, valamint a 

költségekr l, értékesítési marketing kérdésekr l A mélyinterjú kérd ívet a  

8. mellékletben mutatom be. 

A vadaskert mélyinterjúkat az új, és egyre b vül  alternatív 

vadgazdálkodási mód megismerése érdekében készítettem. A B szénfai

Szarvaságazat vezet jével, a SEFAG Rt. vadászati osztályvezet jével és a 

HM. Kaszó Rt. vadgazdálkodási vezet jével bonyolítottam le az utóbbi 

mélyinterjúkat. Az  véleményüket ismertem meg a vadaskertek 

m ködésér l, a piaci helyzetr l, a termékszerkezetr l, valamint a 

költségekr l, értékesítési marketing kérdésekr l. A mélyinterjú kérd íve a  

9. mellékletben olvasható. 

Több olyan elemzési módszert is kifejlesztettek már, amely az el relátó, 

körültekint  tervezéshez felméri a piaci szerepl k reális lehet ségeit. Az 

egyik ilyen a SWOT-analízis, melynek lényege, hogy táblázatba szedve 

sorakoztatja fel a vállalat gyenge és er s pontjait, valamint azt, hogy milyen 

er forrásokat képes mozgósítani, tehát mik a lehet ségei, és milyen 

veszélyekre számíthat (Chikán, 1997).

A mélyinterjúk alanyait kértem, hogy készítsenek SWOT analízist is. 

Mivel inkább vadgazdálkodási- mint közgazdasági szakemberekr l van szó, 

ezért ún. zárt SWOT analízist készítettek, tehát el re megadott válaszokból 

választhattak, amit természetesen kiegészíthettek saját szempontokkal is. Az 

ilyen módon összeállított értékelés a 10. mellékletben látható. 
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4.3.4. A VADÁSZOK SZEMÉLYES KIADÁSAINAK VIZSGÁLATA 

SOMOGY MEGYÉBEN 

A sportvadászok szenvedélyükhöz, a vadászathoz szükséges eszközök és 

szolgáltatások árát saját jövedelmükb l fizetik ki. Mivel ezekr l nem gy jt

semmilyen szervezet adatokat, ezért nem lehet statisztikai elemzést végezni a 

vadászok vadászattal kapcsolatban felmerül  költségeir l, noha jelent s

összegekr l van szó. 

Két eddigi vizsgálat készült, hogy err l adatokat gy jtsön, és képet adjon. 

Tóth (2001) összegy jtötte a felmerül  költségeket és ez alapján számolta ki 

országosan az egy f re jutó összeget. Simon (2002) Somogy megyében 

végzett kérd íves felmérés alapján számolta ki az egy f re jutó költséget. 

Tóth (2001) 1999-ben végzett vizsgálata szerint 108.000 Ft költség 

terhel egy területes vadászt évente. A vizsgált költségek között nem 

szerepeltek a hivatásos vadászok költségei, valamint az utazásból és 

kutyatartásból származó költségek.  

Simon (2002) kérd íves felmérése kiegészült a hivatásos vadászok 

adataival illetve a kutyatartásból, utazásból származó költségekkel. 

Eredményei szerint az egy vadászra jutó éves költség 320.470 Ft. 

2005 évben megismételtem a 2002-ben végzett felmérést, ugyanazzal a 

kérd ívvel (11. melléklet), ezáltal kimutathatóak az elmúlt 3 évben 

bekövetkezett változások. (Sajnos a kérd ív tartalmazott nem egyértelm

kérdéseket is) 

A 2002-ben begy jtött 110 kérd ív a somogyi vadászok mintegy 4%-át 

jelenti. 2005-ben 75 kérd ívet töltöttek ki a hivatásos és nem hivatásos 

vadászok. Mindkét minta reprezentálja a vadászok megoszlását kor, iskolai 

végzettség, vadgazdálkodási terület, anyagi helyzet szerint. 
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Somogy megyében 2002-ben mintegy 2800-an váltottak éves vadászjegyet, 

2005-ben 2600-an. A hivatásos vadászok száma: akkor 263 f  volt, most 259 

f . A valós adatok alapján a hivatásos vadászok száma mintegy 1/10-e a 

sportvadászoknak. Simon (2002) által kiadott kérd ívek feldolgozásakor ez 

az arány 16/94 (~1/6), az általam 2005 évben felmért szerint 16/59 (~1/4) 

mely eltér a valós arányoktól, de jól reprezentálja a különböz  társaságoknál 

dolgozó hivatásos vadászokat. 

Vizsgáltam azokat a költségeket is, amelyet minden vadásznak, illetve 

vadászjelöltnek kötelez en meg kell fizetni. Ezeket az adatokat valamint a 

kiváltott vadászjegyek számát a Somogy Megyei Vadászkamara bocsájtotta 

rendelkezésemre. 

A begy jtött anyagot számítógépen az Excel programmal dolgoztam fel. 
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5. EREDMÉNYEK 

5.1 A GÍMSZARVAS-ÁLLOMÁNY LÉTSZÁMALAKULÁSÁNAK 

VIZSGÁLATA SOMOGY MEGYÉBEN 

A 12. melléklet a Somogy megyei teríték adatokat és a becsült vadlétszámot 

tartalmazza. Jól látható a nagyvad létszámában 1969-t l 2000-ig 

bekövetkezett növekedés mértéke. A nagyvad tért hódított Somogyban az 

apróvad viszont jelent sen visszaszorult. 

Megvizsgálva a becslés és teríték közti korrelációt az z kivételével 

mindenütt nagyon magas az együttható (gímszarvas 0,88; dámvad 0,96; z

0,56; vaddisznó 0,97). Mivel a kapcsolat szoros, igazolódik az a vélekedés, 

miszerint a becslés az elérni kívánt terítékt l függ. Az z kevésbé hozta 

lázba a somogyi vadászokat, az el írt terítéket nem teljesítették. Mivel az z

nem vándorol, ezért a vadgazdálkodók saját vadjuknak érezték és óvták.

A modellszámításokat els ként az 1970-ben becsült 2 890 gímszarvassal 

végeztem el (azért nem az 1969-es becsléssel mert abból még hiányoztak az 

erd gazdaság adatai). A valós teríték adatokkal számolva 1974-re 

„elfogyott” volna az állomány (3. táblázat). Mint az várható volt, a 

populáció létszámát alulbecsülték.  

3. táblázat: A gímszarvas-állomány változása a felállított modell alapján 
1969-t l 1974-ig 2 890 induló létszám és 1:1 ivararány esetén (egyed)

Év Létszám Vadászat Orvvadászat Elhullás
1969 2890 0 0 0
1970 2646 779 154 332 
1971 2212 916 141 301 
1972 1443 1132 117 244 
1973 220 1401 74 152 
1974 -1528 1670 7 14



A megyei Vadászati Felügyel ség munkatársainak véleménye szerint 14-

18 000 szarvas él ma Somogy megyében, és már bekövetkezett a létszám-

csökkenés is, de szerintük még nem elegend  mértékben. Ezt a létszámot

iterációval, újabb és újabb kezdeti létszám megadásával lehet megkapni.

10 850-es kiinduló létszámmal számolva a mai létszám 16 565 lehetne, a 

maximális létszám 1990 tavaszán 37 992 egyed “volt”. Egybehangzó 

szakmai vélemények alapján ez nem fordulhatott el , a kiinduló létszámnak

ennél mindenképpen kevesebbnek kellett lennie, maximum 8 000-nek. 

A születési ivararányt változtattam meg a tehenek javára, mert ez

biztosíthatja a kisebb kiinduló létszámot. A természetben a vadászok által 

ideálisnak tartott 1:1 ivararány általában nem fordul el . Somogy megyében

egy vizsgált területen 1:2 születési ivararány is el fordult (Sugár, 1985).

Különböz  ivararányokkal újra elvégeztem a számításokat, melynek

eredményeként a 6. ábrán látható görbesereget kaptam.
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6. ábra: A gímszarvas-állomány változása a felállított modell alapján 
1969-t l 2010-ig különböz  születési ivararány esetén 
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Szakmai vélemények alapján a leginkább elfogadható állományalakulás az 

1:1,5 ivararánynak megfelel en történt volna. Ekkor a terítékadatok által 

meghatározott vadászat mellett 6 736-os induló létszám esetén 1989-ig 

folyamatosan n tt a gímszarvas-állomány. 1989-ben 24 629 gímszarvas élt 

Somogy megyében. Az ezt követ  er sen megemelt lelövés következtében 

csökkent az állomány, majd az er ltetett vadászat megsz nte után magához 

tért és 2000-re 25 479-re n tt a létszám. Azóta viszont – a már 

elviselhetetlen mérték  vadkár miatt – a vadászati hatóság jelent sen

megemelte a kilövend  szarvasok számát. A modell szerint 2005-re 15 752 a 

létszám (38%-os hasznosítást jelent). A továbbiakban ezzel az ivararánnyal 

számoltam. 

Az elkövetkezend  években kialakuló létszám becsléséhez felhasználtam 

a 2005-re elfogadott és a 2006-ra tervezett lelövési tervet (forrás: Somogy 

Megyei Vadászati és Halászati Felügyel ség, személyes adatközlés), 2007-t l

pedig a megyére az üzemtervben el írt 6 430 egyedes maximumot közelít

létszám beállításához és fenntartásához szükséges terítéket számoltam ki.

A 4. táblázatban jól látható, hogy az üzemtervben el írt létszám 

beállításához er sen csökkenteni kellene a vadászatot, mert különben nem 

maradna szarvasunk. A 2006-ra tervezett 5 400-as teríték után 1 000 egyedet 

lehetne l ni, majd a szinten tartáshoz 200 szarvast szabadna csak elejteni. 

Ekkor az állomány 6 100-6 300 között stabil maradna.  

4. táblázat: A gímszarvas-állomány tervezett és számított terítéke és 
gímszarvas létszáma 2005-t l 2010-ig (egyed) 

Összes teríték Bika teríték Tehén teríték Borjú teríték Létszám 
2005 elfogadott terv 6880 1500 2680 2700 11348 
2006 terv  5400 1400 2000 2000 7203 
2007 kiszámolt 1000 300 350 350 6496 
2008 kiszámolt 200 60 70 70 6291 
2009 kiszámolt 200 60 70 70 6190 
2010 kiszámolt 200 60 70 70 6180 



Hogyan lehetséges, hogy 6 200-as gímszarvas állományból csak 200 egyedet 

szabad elejteni a szinten tartáshoz, hiszen a szaporulat ennél több, elvileg 

minimum 28%-a a teljes állománynak, azaz 1 736.

Ha elfogadjuk a 2004-re kiszámolt 15 752 létszámú állományt, akkor az

idei évre jóváhagyott terv 44%-os a következ  évi tervezet vadászat pedig 

48%-os hasznosítást jelentene, vagyis majdnem minden második szarvast meg

kellene l ni. Az is kérdéses, hogy a vadászok találkoznak-e egyáltalán a 

vadászati idényben az állomány 48%-ával, és ha igen terítékre tudnák-e hozni 

valamennyit. Nos, ennek kicsi a valószín sége. Tehát, ha az állományunk 

ilyen méret  akkor már most fel kellene hagyni az er ltetett apasztással, mert 

helyrehozhatatlan helyzetbe kerülhet a gímszarvas-állomány.
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7. ábra: A teríték alakulása 1969-t l 2010-ig

Az ivararány eltolódása magyarázatot ad erre a problémára. Ha megnézzük

az utóbbi évek teríték adatait (7. ábra) látható, hogy 2001-t l a tehén és
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borjú terítéke kétszerese a bika terítéknek. A modell segítségével 

bemutatható a mostanra kialakult állományszerkezet (8. ábra).
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8. ábra: A gímszarvasállomány összetétele a felállított modell alapján
1969-t l 2010-ig 6736 induló létszám esetén 

Ha a 6 736 egyedes kiindulásunk elfogadható, akkor ma el ször kevesebb a 

tehén mint a bika. A további létszámcsökkentési terv végrehajtásával ez az 

arány tovább romlana, 2006-ra (az idei tervben elfogadott, illetve a jöv  évre 

tervezett terítékkel) közel több mint 2-szer annyi lenne a bika mint a tehén. 

Ha ez igaz, akkor ez az er s bikák elvándorlását eredményezi, ami a jó

min ség  állomány meg rzése érdekében nem kívánatos.

Amennyiben az induló létszám 6 740 lett volna, akkor ma 21 446 egyed 

az állomány, de ebben az esetben is fennállna a tehénállomány csökkenése, 

csak valamivel kisebb mértékben. Éppen most lenne 1:1 az ivararány, azaz 

csupán 1 évvel kés bb, de megismétl dne a jelenség.

A modell eredményei igazolják, hogy a becsült létszám nem pontos, és 

mindig jóval kevesebb, mint a modell által szolgáltatott eredmény. Ez
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egybehangzik Csányi, (1991), Sugár (2003 a), Sugár (2004) eredményeivel.

Bod (1994) az el bb említett becslések alapján Rácz (1979) módszerével

számította ki a gímszarvas létszámát 1974 és 1990 között, amely ugyan 

kevesebb mint az általam számított, de tendenciájában megegyezik azzal (9.

ábra).
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9. ábra: A becsült létszám, a teríték, a Bod (1994). és a modell által 
számított létszám 1969-t l 2004-ig
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5.2 A GÍMSZARVAS MIN SÉGÉNEK VIZSGÁLATA SOMOGY 

MEGYÉBEN

Az összes bírált trófea száma 29 017, ebb l 896 elhullott gímszarvasé, ami 

az összesnek 3.09%-a. 

Az átlag életkor 6,57 év, a maximális kor 19 év, az átlagos agancstömeg 

5,52 kg, a maximális tömeg 16,81 kg. A jobb agancsszár átlagos mérete 

85,42 cm, maximuma 144,4 cm, a bal szár átlagos mérete 84,99 cm, 

maximuma 134,0 cm.  

A pontozott trófeák átlagos nemzetközi pontszáma 189,23, a minimum 

6,1 pont, a maximális pontszám 269,63. Összesítettem az azonos pontszámú 

(>100 pont) trófeák el fordulási számát (10. ábra).

A bronzérem alsó határa felé egyre n  a darabszám, vagyis a jó 

min ség  trófeákat valóban elbírálták. Amint a pontszám tovább emelkedik 

a bronzérmes trófeák száma is emelkedik, aztán egyre kevesebb az ezüst és 

az aranyérmes mennyisége. Látható, hogy a 170 pont lokális maximum, 

vagyis több az „éppen” bronzérmes trófea. A bronz érem ezüst érem 

határánál (190 pont) ez nem figyelhet  meg, viszont tetten érhet  az 

aranyéremnél is (210 pont), hiszen az igazi rangot ad. Látható tehát, hogy a 

bírálóknak néha „vastagabban fogott a ceruzája”, de ez a néhány tíz darab 

trófea mindenképpen nagy fegyelmezettségre utal. 

Az elbírált agancsok 39%-a érmes, ami kiemelked en jó min séget

bizonyít (5. táblázat).

A pontszám szerint els  50 trófeából 40 esetben külföldi, 4-nek magyar 

vadász örülhetett. A maradék 6 közül 4 elhullott, 1 „vonatgázolt” és 1 

hurkolt volt. (A kies  bevétel mai áron: 36 228 150 Ft.) Közülük csak kett

mínusz pontos, mind a kett t korai kilövésnek min sítették (10 és 11 év). Az 

50. helyezett trófea is magasan aranyérmes 236.75 ponttal. 



Az ötödik helyezett 15.44 kg-os, 253.68 pontos agancsot visel  gímszarvas,

hurok áldozata lett.
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10. ábra: Az elbírált trófeák egészre kerekített pontszámainak
el fordulási száma

5. táblázat: Az összes illetve az arany-, az ezüst- és a bronz-érmes
trófeák százalékos megoszlása

% db
Összes érmes 39% 11363
Bronz 19% 5594
Ezüst 15% 4322
Arany 5% 1447
Összes bírált 100% 29017

A trófea-adatok alapján a legjobb bikák 4 évesen bronz-, 5 évesen ezüst- 6 

évesen pedig aranyérmes agancsot kezdenek növeszteni (11. ábra). Az

egyetlen 3 éves ezüstérmes ritka kivétel. A bronzérmesek zöme 7-8 éves, az 

ezüstérmeseké 10-12 éves. A bikák nagy többsége 12 éves korára rakja fel a 
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legjobb agancsot. A „somogyi” szarvas-populáció jó min ségét bizonyítja,

hogy 3 évest l kezdve minden korosztályban szép számmal akadnak érmesek.
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11. ábra: Az összes illetve az arany-, az ezüst- és a bronz-érmes trófeák
kor szerinti megoszlása

A 12. ábrán szépen „kirajzolódik”, hogy az id söd  bikák egyre nehezebb 

agancsot növesztenek a 12-13 éves korukig, majd öregedve „visszaraknak”, 

vagyis az agancstömeg csökken. A 17-ik életévnél lév  „törés” nagy 

valószín séggel korbecslési hiba. 1974-t l csak 3 darab 17 éves bika volt, 

viszont 37 darab 16-, és 10 darab 18 éves. A bronzérmesek átlagosan 7, az 

ezüstérmesek 9, az aranyérmesek pedig 11 kg-osak.

A vadgazdálkodást dicséri, hogy az igazán jó bikákat hagyták 

megöregedni, hiszen különben nem lenne igaz a 9 kg feletti átlagtömeg 12-

13 éves korban. 

Az adatbázisban 15 855 külföldi vadász (az összes adat 55%-a, ami

biztosan több, hiszen 1983 és 1989 között hiányoznak az adatok) trófeájának 

adatai találhatók meg. Sajnos a vadászok nyilvántartása nem megbízható, a 

trófeabírálaton rendszerint részt sem vesznek. A hivatásos vadász jelenik 
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meg a bírálatra jónéhány aganccsal, aki a vendég nevét, de még az országot 

sem tudja minden esetben. Az országkód nyilvántartására csak két karakter 

hely áll rendelkezésre, ami sok esetben kevés. Hazánkba leginkább a német

nyelvterületr l érkeztek vendégek, de az utóbbi id ben egyre több a volt 

szocialista országból érkez  vadász.
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12. ábra: Az összes illetve az arany-, az ezüst-, és a bronzérmes trófeák
átlagtömegei kor szerinti megoszlásban

A 13. ábra jól szemlélteti, hogy az érmes agancsú bikák többségét a külföldi 

vadászok ejtették el, mivel k tudták annak árát megfizetni. A rendszerváltás 

el tt magyar vadász érmes trófeához leginkább politikai okokból juthatott, 

utána 1996-ig egyre csökkent a számuk. Azóta n tt a magyar vadászok 

aránya a külföldiekhez képest, amit a vendégek zömét adó országokban 

tapasztalható recesszió, illetve a hazai fizet képes kereslet növekedése 

idézett el .
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13. ábra: Az érmes trófeák aránya évenként külföldi, illetve magyar 
elejt  szerinti bontásban (1983-1989 terítékb l számolt)

A 14. ábrán jól látható, hogy az érmes trófeák száma követi a teríték 

alakulását. A teríték százalékában kifejezett érmes trófea arány (15. ábra)

1977-ben volt a legmagasabb (48,89%), amit 1998 követ (48,87%). 1998 óta 

n  a teríték, viszont az érmes arány 10%-kal csökkent. Ez természetes, mivel 

a teríték a teljes állományhoz képest n tt. A létszámcsökkentés szerepe n tt,

ez pedig a válogató (szelekciós) vadászat ellen szólhat.

A trófeatömegeket vizsgálva megfigyelhet  (6. táblázat), hogy azok a 

13. életévig egyre n nek, és szórásuk kicsi, vagyis a vizsgált id szak

egészére igazak. A 14. életévt l az agancstömegek csökkennek, szórásuk 

nagyobb lesz, amit az okoz, hogy az életkor haladtával egyre kevesebb 

adatunk (és szarvasunk) van. A táblázat mindenképpen egy kiváló min ség

állományt jelez.

A fiatal és középkorú bikák (16. ábra) évenkénti átlagos agancstömegeit

vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy azok az utóbbi két évben, szinte minden

korosztályban n ttek. Ez azt jelenti, hogy most a létszámcsökkentés miatt a 

régebben kímélt er teljesebb bikák is terítékre kerültek. Hiányuk néhány év 
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14. ábra: Az arany-, ezüst- és bronzérmes trófeák száma évenként külföldi,
illetve magyar elejt  szerinti bontásban valamint a bika teríték
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15. ábra: Az érmes trófeák aránya a terítékhez viszonyítva
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6. táblázat: Az trófeatömeg életkor szerinti átlaga és az átlagok szórása 
korcsoportonként

Kor Átlag (kg) Szórás 
2. éves 1.101 0.298 
3. éves 2.653 0.116 
4. éves 3.761 0.134 
5. éves 4.733 0.266 
6. éves 5.490 0.297 
7. éves 6.252 0.299 
8. éves 6.963 0.270 
9. éves 7.503 0.249 

10. éves 7.880 0.399 
11. éves 8.418 0.399 
12. éves 8.970 0.580 
13. éves 9.056 0.769 
14. éves 8.588 1.533 
15. éves 7.162 1.754 
16. éves 7.211 2.578 
17. éves 4.285 2.595 
18. éves 7.141 2.126 
19. éves 5.69 3.317 

múlva jelentkezhet, amikor golyóérett, kapitális bikákat kellene terítékre 

hozni. 1974-ben nagyobb volt az átlagos trófeatömeg, míg a vizsgált korosz-

tályok átlagtömege alacsonyabb (a 2. és 3. évesek kivételével). A nagyobb 

átlagtömeget az akkori id s bikák trófeái biztosították, most viszont nem. 

A 11-13 éveseknél (17. ábra) már nem található szabályszer ség, mert 

az évenkénti különbségek nagyobbak, és a kor növekedtével az egyes 

korosztályok néha ki is maradnak. Például a legnagyobb átlagtömeg a 14 

éves korosztályban 1985-ben volt 12,32 kg-mal, de abban az évben ez az egy 

trófea képviselte a korosztályát. 

Az éves korcsoportokat korosztályonként kigy jtöttem. A teríték 

korosztályonkénti ábrázolása (18 ábra) megmutatja, hogy a kilencvenes 

évek elején, illetve a ma is tartó állományapasztás miatt jelent sen megn tt a 

fiatalok terítéke, amíg viszont akkor a középkorú és öreg bikák száma is n tt

a terítékben, ez most nem mondható el. Ennek két oka lehet: vagy kímélik az 



id sebb bikákat, ami természetesen sokáig nem lehetséges, vagy nincsen 

annyi id s bika. Az utóbbi feltételezés valószín sége nagyobb. 
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18. ábra: Az évenkénti és a korosztályonkénti teríték 

A korosztályok aránya 1983 és 1989 között eltolódott a külföldi vadászok 

hiányzó trófea adatai miatt (19. ábra). Az is látható, hogy olyan kicsi arányú 

még nem volt az id s bikák terítéke, mint 2004-ben (ennek oka az is, hogy 

még hiányoznak a máshol elbírált trófeák adatai, de az a 106 agancs nem 

változtathat érdemben sokat), és 20% alá is csak most a 2000. év óta csök-

kent az arányuk. 

A gímszarvas-állomány elfiatalodásának vizsgálatára alkalmazott 2

próba eredményét a 13. melléklet tartalmazza.

A hipotézis az volt, hogy az egyes évek korcsoportjai azonos 

eloszlásúak. Ahol P<0,05, ott van okunk elvetni a nullhipotézist, vagyis 

akkor az eloszlások inhomogenitása nem a véletlen m ve.

A 2 próba statisztikailag igazolta az egyes korosztályok arányaiban

bekövetkezett változást. 1976-ban az id s, 1978-1980 között pedig a fiatal

korosztály terítékében volt eltérés. 1983-1989 közötti eltérést nem szabad

figyelembe venni a hiányzó adatok miatt. 1990-1992 között jelent s az 
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apasztás, a fiatalok aránya megn tt ugyan a terítékben, de középkorúak és az 

id sek aránya is magas. A középkorúak aránya 1992-ben volt a legnagyobb

(41%).
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19. ábra: Az évenkénti és a korosztályonkénti teríték aránya (1983-1989 
nem teljes)

2000 óta az id s korosztály aránya 20% alatti. Ilyen alacsony még nem volt, 

ami arra enged következtetni, hogy nincs id s korosztály, tehát az állomány

elfiatalodott. Most hiányoznak azok a bikaborjak, amik a 90-es években 

kerültek terítékre. Ez az eredmény egyezik a szakirodalomban található

megállapításokkal (Páll, 2001; Balázs, 2001; Sugár, 2003);
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5.3 GAZDASÁGI VIZSGÁLATOK

5.3.1. A VADGAZDÁLKODÁSI JELENTÉSEK PÉNZÜGYI ADATAINAK 

ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN 

A bevételek szerkezetének vizsgálata
A bevételek közül a külföldi bérvadászat és a kapcsolódó szolgáltatások

mindhárom megyében évr l évre a bevételek közel felét jelentették. Baranya

megyében a kevesebb külföldi bérvadászat miatt kies  bevételt a kapcsolódó 

szolgáltatások magasabb aránya kompenzálta (20. ábra).
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20. ábra: A Dél-dunántúli Régió vadgazdálkodási bevételeinek átlagos 
aránya, minimuma és maximuma megyénként 1994-t l 2003-ig (%)

A külföldiekt l származó vadászati bevétel csökkenését mindhárom

megyében ellensúlyozta a hazai vadászat növekv  aránya, ami Tolna
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megyében a legnagyobb, miközben ez a megye a külföldi bérlelövés

bevételeiben is második.

Az él  vadból származó bevétel nem meghatározó a bevételek között,

Tolna megyében a legnagyobb, ott átlagosan 1%-os arányú. 

A l tt vadból származó bevétel aránya Somogy megyében 21%-os,

Baranya megyében 25%-os, Tolna megyében 22%-os átlagos érték körül 

változott, és 1996-ban volt a legmagasabb mindhárom megyében.

Az egyéb bevételek 10-13% között váltakoztak mindhárom megyében.

A kiadások szerkezetének vizsgálata
A kiadásokat tekintve Somogy megyében a munkabér aránya a legkisebb, át-

lagosan 13%, míg Baranya és Tolna megyében ez átlagosan 17% (21. ábra).
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21. ábra: A Dél-dunántúli Régió vadgazdálkodási kiadásainak átlagos 
aránya, minimuma és maximuma megyénként 1994-t l 2003-ig (%)
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A kiadások közül a legnagyobb arányt a vadgazdálkodás képviselte, Somogy

megyében átlagosan 40%-kal, Baranya megyében átlagosan 38%-kal, Tolna

megyében pedig ez a legmagasabb, átlagosan 52%.  

A mez gazdasági vadkár aránya Somogy megyében átlagosan 23%, 

Baranya megyében 19%, Tolna megyében pedig csak 6%! Szinte 

nagyságrenddel kisebb a másik két megyéhez képest. A mez gazdasági

vadkár okozói a nagyvadfajok. Tolna megye azért van jobb helyzetben, mert 

területének csak egy része nagyvadas, míg a Somogy és Baranya megye

teljes egészében nagyvadas vadgazdálkodási körzet. 

Az erdei vadkár Somogy megyében átlagosan 3%-ot, Baranya megyében

átlagosan 2%-ot, Tolna megyében pedig csak 0,6%-ot tett ki. 

Somogy megyében az egyéb kiadások átlaga 21%, Baranya megyében

23%, Tolna megyében pedig 24% volt. 

Az gazdasági eredmény vizsgálata folyó áron illetve az infláció 
figyelembe vételével 
Az összes bevétel és az összes kiadás különbségéb l megítélhet  az ágazat 

gazdasági eredménye. A Dél-dunántúli Régió megyéinek összesített vad-

gazdálkodási bevételeit, kiadásait és gazdasági eredményeit (egyenlegeit),

valamint ezek lineáris trendvonalának meredekségét az 14. melléklet

tartalmazza az 1994-t l 2003-ig terjed  id szakra vonatkozóan. 

A bevételeket és kiadásokat ábrázolva (22. ábra) jól látszik, hogy 

Somogy megye kiadásai és bevételei lényegesen magasabbak mint a Dél-

dunántúli Régió másik két megyéjében, s t országos viszonylatban is a 

legmagasabbak. Az ábra jól szemlélteti azt is, hogy az egyes megyék 

gazdasági helyzete mikor vált veszteségessé. Látható, hogy a veszteség 

mindhárom megyére jellemz , és annak mértéke egyre n .



Somogy megye el ször 1997-ben került a veszteség közelébe, és 1999 óta 

minden évben veszteséges. Baranya megye 1999-ig bár csökken  mértékben,

de nyereséges volt. El ször 2000-ben vált veszteségessé, majd egy 

nyereséges évet követ en 2002-ben és 2003-ban is veszteséges lett. Legjobb 

Tolna megye helyzete, hiszen 2001-ig növekedett a nyeresége és csak 2003-

ban vált veszteségessé a vadászati tevékenysége. 
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22. ábra: A Dél-dunántúli Régió megyéinek összesített vadgazdálkodási
bevételei és kiadásai folyó áron 1994-t l 2003-ig 

Az inflációt figyelembe véve látható (23. ábra), hogy Somogy megye a 

bevételeiben nem tudta követni azt, míg Baranya és Tolna megye igen. A 

bevétel trendjének meredeksége legnagyobb Baranya megyében (m=9013),

Tolna megyében kis mértékben, de emelked  (m=525), míg Somogy

megyében negatív a meredekség (m= -13223). 

A kiadások növekedése mindhárom megyében meghaladta az inflációt. 

Somogy megyében kisebb mértékben n ttek a költségek (m=2026) mint
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Tolna megyében (m=6522). Baranya megyére jellemz  leginkább a 

költségnövekedés (m=17122).

Az egyenlegek trendvonalainak meredeksége mindenhol negatív. Tolna

megyében legkisebb a meredekség (m= -5997), míg a legnagyobb Somogy 

megyében (m= -15249), Baranya megyében a meredekség -8109. 
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23. ábra: A Dél-dunántúli Régió megyéinek összesített vadgazdálkodási
bevételei és kiadásai inflációval korrigált áron 1994-t l 2003-ig 

Fajlagos mutatók vizsgálata
A három megye term terület és erd terület egységére vetítettem az összes

bevétel, az összes kiadás és az eredmény (egyenleg) adatait (15. melléklet).

Somogy megye term területe 4868,17 km2 Baranya megyéé 3757 km2,

Tolna megyéé pedig 3037,32 km2, Somogy megye erd területe 1613,91 km2,

Baranya megyéé 1038,2 km2, Tolna megyéé 462,98 km2.

A fajlagos mutatók szerint Somogy megyében legmagasabb a 

term terület-egységre jutó bevétel, de a kiadás is lényegesen magasabb, mint

a másik két megyében. Tolna és Baranya megye kiadásai együtt változnak,
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de 2000 után Tolna megyének egyre kisebb a fajlagos kiadása. Annak 

ellenére, hogy Tolna megye a régióban a legeredményesebb, mégis egyre 

csökken  tendenciát mutat az egyenlege.

Az erd területre vetített értékek természetesen magasabbak, de a 

tendencia ugyanaz, mint a teljes területre vetítetteknél. Baranya megye

realizálta a legkisebb bevételt, és bár Somogy megye árbevétele egy év 

(2001) kivételével mindig magasabb volt, mint Baranya megyéé, azonban a 

növekedés meredeksége kisebb, elveszítheti az el nyét. Tolna megyében volt 

a legnagyobb az erd terület-egységre jutó bevétel. 

A kiadások összegét nézve, azok Tolna megyében n ttek a leginkább. 

Az erd területre vetített fajlagos költség Baranya megyében a legkisebb. A 

növekedés üteme Somogy megyében volt a legkisebb és Tolna megyében a 

legnagyobb.

A gazdasági eredményeket vizsgálva látható, hogy Tolna megye

gazdálkodása volt a leghatékonyabb erd területegységre (km2) vetítve, a 

veszteséges év kivételével többszörösét produkálta, mint a régió másik két 

megyéje. Az egyenleg trendvonala viszont negatív meredekség , ami arra 

figyelmeztet, hogy a leghatékonyabban gazdálkodó megyében is romlanak a 

vadgazdálkodási feltételek. 

A nagyvadegység (NE) 
A nagyvadfajok bevételeit a gímszarvas bevételéhez hasonlítottam. A 

kiszámított arányok: 1 NE értéke megfelel 1 gímszarvas, 2,65 dámvad, 4,04 

z és 3,29 vaddisznó értékének. Egy nagyvadegység pénzben kifejezett 

értéke: 119 400 Ft. Az arányokkal átszámított és összesített teríték látható a 

8. táblázatban.

Az alkalmazott módszer és a számított adatok helyességére enged 

következtetni, hogy a bevételek százalékos megoszlásának átlaga 100%, 
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mivel a nagyvadegységre számított értéket a bevételekb l vezettem le (9.

táblázat).

8. táblázat: Az eredeti teríték adatok megyénként és az abból 
nagyvadegységre átszámított teríték (egyed) 

Eredeti teríték Nagyvadegységre átszámított teríték 
Somogy Baranya Tolna Somogy Baranya Tolna 

Gímszarvas 7404 5173 2523 7404,0 5173,0 2523,0 
Dámvad 3041 161 1794 1147,5 60,8 677,0 

z 4811 3799 3411 1190,8 940,3 844,3 
Vaddisznó 8821 6683 4386 2681,2 2031,3 1333,1 
Összesen 24077 15816 12114 12424 8205 5377 

9. táblázat: Az egyes bevételi források nagyvadegységre vetítve, és ennek 
aránya a nagyvadegység értékéhez képest (1000Ft/nagyvadegység; %) 

megye 
Bér-

lelövés 
külföldi 

Szolgál-
tatás

külföldi 

Bér-
lelövés 

Szolgál-
tatás Él  vad L tt vad Egyéb 

bevétel 
Összes
bevétel 

Somogy 56,4 6,6 17,5 3,2 1,5 19,7 18,4 123,3 
Baranya 33,9 14,2 14,8 11,6 0,5 19,1 14,0 108,1 
Tolna 58,2 2,6 22,4 5,6 1,4 20,0 16,3 126,5 

Somogy 47% 6% 15% 3% 1% 16% 15% 103% 
Baranya 28% 12% 12% 10% 0% 16% 12% 91% 
Tolna 49% 2% 19% 5% 1% 17% 14% 106% 

Néhány az el z ekb l már részben megismert összefüggés sokkal 

plasztikusabban összehasonlítható. Így például a külföldiek és belföldiek

bérvadászatából származó bevétel jóval magasabb volt Tolna megyében és 

Baranya megyében, de a hozzáadott érték (szolgáltatás) Baranya megyében

volt a legmagasabb. A többi bevételnél nincs jelent s különbség. Ezek 

szerint Somogy és Tolna megye jobban kihasználhatná vadászati potenciálját 

a szolgáltatások körének b vítésével. 

A munkabérre Tolna megyében fordítják fajlagosan a legtöbbet, bár a 

különbség nem jelent s. A vadgazdálkodási költségek egy nagyvadegységre 

vetítve magasak minden megyében. Somogy és Tolna megyében egyformán 
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56%-ot, Baranya megyében 13%-kal kevesebbet költenek. A mez gazdasági

vadkár Somogy és Baranya megyében nagyon magas, közel 30%, míg Tolna

megyében csak 6%! Az erdei vadkár mértéke elenyész  0,6-3,5%. Az egyéb 

kiadások Tolna megyében a legmagasabbak, a másik két megyében közel 

azonosak (10. táblázat). 

10. táblázat: Az egyes kiadási tételek nagyvadegységre vetítve, és ennek 
aránya a nagyvadegység értékéhez képest.(1000Ft/nagyvadegység; %) 

Megye Munkabér Vadgaz-
dálkodás 

Mez gaz-
dasági kár

Erdei
vadkár 

Egyéb 
kiadás

Összes
kiadás Egyenleg 

Somogy 21,6 67,2 34,8 3,5 19,9 147,0 -23,7 
Baranya 18,6 51,5 31,5 0,6 18,3 120,5 -12,4 
Tolna 22,2 67,1 7,6 1,0 30,9 128,8 -2,3 

Somogy 18% 56% 29% 3% 17% 123% -20% 
Baranya 16% 43% 26% 0% 15% 101% -10% 
Tolna 19% 56% 6% 1% 26% 108% -2%

Az összes kiadás megmutatja, hogy Somogy megyében minden egyes 

nagyvadegység „el állítása” lényegesen, 15%-al többe kerül mint Tolna

megyében, miközben bevétel tekintetében elmarad attól. Baranya megye

helyzete a legkedvez bb kiadási oldalról, azonban ott a bevételek is 

elmaradnak a másik két megyét l.

A gazdasági eredmény (egyenleg) vizsgálatából megállapítható, hogy 

Somogy megyében minden egyes nagyvadegység el állítása 20% veszteséget 

„termel”, Baranya megyében csak 10%-ot míg Tolna megyében csupán  

2%-ot.



5.3.2. A VADKÁR AZ ÉL HELY ÉS A NAGYVAD TERÍTÉK 

ÖSSZEFÜGGÉSEI SOMOGY MEGYÉBEN

Térinformatikai megközelítés
Az Országos Vadgazdálkodási Adattár éves jelentéseiben országosan 

összesített és rendszerezett adatokat közöl. 2001-ben a megyei vadászati 

hatóság által adott térképeken is láthatjuk a Somogy megyében él

különböz  vadfajok becsült állományának eloszlását, csakúgy mint a teríték 

és a vadkár adatait. A térképekhez rendelt adatbázis a térinformatikai 

megközelítés els  lépése. Azonban ebben az esetben nem következik újabb 

lépés.

Somogy megye vadgazdálkodási térképeit szemlélve (24., 25. és 26. 

ábra), kit nik azok fedettségeinek hasonlósága. A térképeken látható a gím-

szarvas becsült állománya, terítéke és a teríték érmes trófeáinak eloszlása.

24. ábra: A gímszarvas becsült 
állománya (2000. Tavasz)

25. ábra: Gímszarvas lelövés 
a 2000/2001. vadászati évben

Forrás: Somogy megyei Vadászati és Halászati Felügyel ség
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26. ábra: Gímszarvas trófeabírálat a 2000/2001. vadászati évben
Forrás: Somogy megyei Vadászati és Halászati Felügyel ség

Az állománys r ség a nagy összefügg  erd vel borított területeken, illetve a

Nagyberekben a legnagyobb. (A Nagyberekben az erd sültség csak 18%, de 

a mez gazdasági m velés is elenyész ,  mocsaras, berkes terület. Itt a szar-

vas talál élelmet, takarást, nyugalmat és ivóvizet. Ez az oka az itteni nagy 

létszámnak.) Ugyanez igaz a lelövésekre, s t az érmes trófeák eloszlására is.

A vadkár az erd sült területeken és a Nagyberekben jelent sen maga-

sabb, mint a többnyire szántókkal, ligeterd kkel borított helyeken. A térké-

peken ismét hasonló eloszlást találunk mint az el z ekben (27. és 28. ábra).

Megvizsgáltam az erd - és mez gazdasági vadkár korrelációját a 

vadgazdálkodási egységek összterülete, erd területe és egyéb területe

nagyságával is. (11. táblázat). A terület mérete (erd -, egyéb- és összterület) 

mind szoros kapcsolatot mutat a vadkárral. A legmagasabb együtthatókat az 

összterület adta. Az egyéb területek korrelációja általában magasabb mint az 

erd területé, de az adatok szórása is nagyobb.

92



27. ábra: Erdei vadkár a 
2000/2001. vadászati évben 

28. ábra: Mez gazdasági vadkár 
a 2000/2001. vadászati évben 

Forrás: Somogy megyei Vadászati és Halászati Felügyel ség

Azt a magától értet d  összefüggést kaptam, hogy minél nagyobb a terület

teljes mérete annál nagyobb rajta a mez gazdasági vadkár. Az erd  mérete 

évr l évre szoros kapcsolatot mutat a vadkárral, amib l az olvasható ki, hogy a

megfelel  nagyságú erd ben él  vad onnan kijár és a mez gazdasági

területeken táplálkozik, kárt okoz. Az erd kben létesített kerítések ezt a

viselkedést csak er sítik, mert az erd  vadeltartó képességét a bezárt területek

csökkentik. Az egyéb területeken évenként különböz  nagyságú korreláció azt 

mutatja, hogy a kár ezeken a területeken különböz  mértékben „realizálódik”.

Az erdei vadkár esetében az együtthatók kisebbek, de a korreláció itt is 

szorosnak mondható. Egyes években a kapcsolat nem szoros ami azt mutatja,

hogy évenként különböz  életciklusban lév  erd kben történt a károsítás. Az 

összterület, ezen belül az erd terület mutat szorosabb korrelációt az erdei 

vadkárral.
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11. táblázat: Korreláció az erd terület, az összterület és a mez gazda-
sági- valamint az erdei vadkár között a vadgazdálkodási egységeknél 

Mez gazdasági vadkár 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 min max 

egyéb terület ha 0,76 0,81 0,55 0,83 0,84 0,80 0,78 0,55 0,84 
erd  terület ha 0,74 0,74 0,73 0,73 0,69 0,64 0,72 0,64 0,74 
összterület ha 0,83 0,85 0,68 0,87 0,86 0,81 0,85 0,68 0,87 

Erdei vadkár 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 min max 

egyéb terület ha 0,62 0,17* 0,68 0,46 0,52 0,68 0,68 0,17 0,68 
erd  terület ha 0,63 0,38** 0,60 0,38** 0,58 0,88 0,70 0,38 0,88 
összterület ha 0,65 0,27* 0,71 0,47 0,60 0,81 0,73 0,27 0,81 

* P<0,02; ** P<0,01; minden más korrelációs együttható P<0,001 szinten szignifikáns 

Az egyes években elejtett nagyvad – gímszarvas, dámvad, z és vaddisznó – 

mennyisége és a vadkár közötti korrelációt is vizsgáltam (12. táblázat). Itt ta-

lálhatók még a teríték adatok és a terület méretek korrelációs együtthatói is.  

Arra a megállapításra jutottam, hogy a mez gazdasági vadkár 

okozásában a gímszarvasnak jelent s szerepe van, megel zi a vaddisznót is. 

Ez azért érdekes mert ebben a vaddisznónak tulajdonítják a legnagyobb 

szerepet (Klátyik, 1995). Ezt talán az is befolyásolja, hogy Somogyban a 

gímszarvas a „vad”, ezért a károkozását inkább áthárítják a vaddisznóra. A 

dámvad csak a megye egy részén fordul el  jelent s számban, ezért megyei 

adatok vizsgálatánál nem kapunk pontos képet. Több vadgazdálkodónál csak 

egy két darabos a dám terítéke, emiatt nem lehet azt mondani, hogy a dám 

folyamatosan ott él és károsít. Az z korrelációja is szoros, ami ebben az 

esetben a „pákosztos” vad megyeszerte jelent s számban és egyenletes 

eloszlásban való jelenlétére utal. 

Az erdei vadkár esetén is nagyobbak a gímszarvas együtthatói, mint a 

vaddisznóé. Erdei vadkár esetén a szarvasféléket sorolják a f  károkozók 

közé. Ezt az eredmények a gímszarvas esetén igazolják is. 

Összességében elmondható, hogy Somogy megyében a gímszarvas és a 

vaddisznó mutatja a legszorosabb korrelációt az összterületet figyelembe 
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véve. Az erd k méretével a gímszarvas terítéke, míg az egyéb területek 

méretével a vaddisznó terítéke mutat szorosabb kapcsolatot.  

12. táblázat: Korreláció a nagyvad teríték és a vadkár, az összterület, az 
erd terület és az egyéb terület között, vadgazdálkodási egységekre 

Teríték 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 min max átlag
gímszarvas 0,94 0,92 0,76 0,84 0,79 0,76 0,85 0,76 0,94 0,84
dámvad 0,90 0,84 0,92 0,68 0,59 0,58 0,60 0,58 0,92 0,73
z 0,80 0,79 0,60 0,73 0,71 0,64 0,63 0,60 0,80 0,70

M
g.

-i-
ká

r

vaddisznó 0,77 0,85 0,56 0,86 0,88 0,80 0,86 0,56 0,88 0,80
gímszarvas 0,60 0,34** 0,70 0,57 0,57 0,72 0,75 0,34 0,75 0,61
dámvad 0,66 0,21* 0,37** 0,19* 0,49 0,89 0,82 0,19 0,89 0,52
z 0,49 0,21* 0,58 0,56 0,59 0,59 0,56 0,21 0,59 0,51

Er
de

i k
ár

 

vaddisznó 0,64 0,20* 0,67 0,56 0,53 0,74 0,63 0,20 0,74 0,57
gímszarvas 0,70 0,72 0,67 0,69 0,67 0,64 0,67 0,64 0,72 0,68
dámvad 0,63 0,63 0,58 0,58 0,57 0,59 0,59 0,57 0,63 0,60
z 0,74 0,74 0,66 0,67 0,67 0,62 0,50 0,50 0,74 0,66Eg

yé
b

te
rü

le
t h

a 

vaddisznó 0,74 0,82 0,76 0,83 0,81 0,79 0,77 0,74 0,83 0,79
gímszarvas 0,89 0,90 0,91 0,89 0,84 0,86 0,89 0,84 0,91 0,88
dámvad 0,72 0,69 0,68 0,69 0,70 0,70 0,71 0,68 0,72 0,70
z 0,71 0,70 0,79 0,80 0,75 0,72 0,72 0,70 0,80 0,74

Er
d

 te
rü

le
t

ha

vaddisznó 0,94 0,87 0,89 0,70 0,67 0,73 0,80 0,67 0,94 0,80
gímszarvas 0,85 0,87 0,84 0,84 0,81 0,80 0,83 0,80 0,87 0,84
dámvad 0,72 0,71 0,68 0,68 0,67 0,69 0,69 0,67 0,72 0,69
z 0,80 0,80 0,79 0,80 0,77 0,73 0,64 0,64 0,80 0,76

Ö
ss

zt
er

ül
et

ha

vaddisznó 0,90 0,93 0,89 0,86 0,83 0,84 0,86 0,83 0,93 0,87
*P<0,02; **P<0,01; az összes többi P<0,001) 

A 13. táblázatban bemutatom az összesített megyei teríték és vadkár 

adatokat valamint azok korrelációit. Az eredmény azt mutatja, hogy a 

vaddisznó nincs olyan szoros kapcsolatban a mez gazdasági kárral, mint a 

többi nagyvad. Viszont az erdei kárnál a legmagasabb az együtthatója. 

Mindez arra enged következtetni, hogy a vaddisznó terítéke nem arányos a 

kárral. Azonban azt figyelembe kell venni, hogy statisztikailag nem elegend

ez a hét adat a megalapozott következtetéshez. 
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13. táblázat: Korreláció a nagyvad teríték és a vadkár között, megyei 
összesítésben 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Mg-i kár 
ezer Ft 261 431 238 668 246 367 409 887 394 904 468 791 432 357

Erdei kár 
ezer Ft 21 119 16 961 28 309 39 439 55 948 52 977 43 099

Korrelá-
ció mg.-i 

kárral

Korrelá-
ció erdei 

kárral

Gím teríték 3084 3121 3896 5056 5987 7404 7404 0,94 0,88
Dám teríték 1239 1602 1502 2153 2278 3398 3041 0,92 0,80

z teríték 2438 2639 2975 3614 4180 4600 4811 0,93 0,89
Vaddisznó 
teríték 5823 7194 8263 8239 11213 10566 8821 0,72 0,92

Kiszámoltam a vadkár éves változásait és a teríték adatok éves változásait is, 

majd meghatároztam köztük a korrelációt. (14. táblázat) Ez azt igazolta, 

hogy a vaddisznó terítékének változása a -0,22 korrelációs együttható szerint 

inkább ellentétes a vadkár nagyságának változásával, vagyis a vaddisznót bár 

egyik legnagyobb károkozó, nem ejtik el a szükséges mértékben. 2001 óta 

évr l évre csökken a terítéke. Nem valószín , hogy ezt a vadgazdálkodók 

szándékosan tették így, hiszen a vaddisznó ún. dúvadnak min sül (egész 

évben vadászható), vadászata minden vadász számára elérhet , a 

vaddisznóhajtások pedig bevételi forrást is jelenthetnek. A magyarázat az 

lehet, hogy a nagyobb zavarás hatására a vaddisznó életmódot váltott, így 

kiköltözött az erd b l és még er sebben éjszakai vad lett. A vadászati 

törvény el írja, hogy a vadászatot napnyugta után egy órával be kell fejezni 

illetve napkelte el tt egy órával lehet csak megkezdeni. A kett  közti id t

kihasználja a vaddisznó. A fegyverlámpa vaddisznó vadászaton való 

használata pedig külön engedélyhez kötött. 

A dámvad semmilyen szint  kapcsolatot nem mutat az erdei kár 

változásával, a gímszarvas is alig. Meglepetésre a vaddisznót megel zi az z

0,77 korrelációs együtthatóval.
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14. táblázat: Korreláció a nagyvad terítékének változása és a vadkár 
változása között, megyei összesítésben 

97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03
Mg-i kár változás 
ezer Ft -22 763 76 99 163 520 -14 983 73 887 -36 434

Erdei kár változás 
ezer Ft -4 158 11 348 11 130 16 509 -2 971 -9 878

Korre-
láció
mg.-i 
kár
vált.

Korre-
láció

erdei kár 
vált.

Gím teríték változás 37 775 1160 931 1417 0 0,72 0,54
Dám teríték változás 363 -100 651 125 1120 -357 0,68 0,01

z teríték változás 201 336 639 566 420 211 0,72 0,77
Vaddisznó teríték 
változás 1371 1069 -24 2974 -647 -1745 -0,22 0,72

A vadföldm velés és takarmányozás alakulása 
A jelentett vadföld területe az utóbbi 10 évben évenkénti eltérésekkel 

emelkedett. A m velt vadföld és vadlegel , valamint a sarjaztatott vadlegel

területének átlagos növekedése 1994 és 2004 között Somogy megyében 

77%, Baranya megyében 46% és Tolna megyében 70% volt. Azonban az 

erd területhez képest a vadföldm velés aránya még így is nagyon kicsi, 

Somogy megyében csak 0,45%, Baranya megyében 0,26%, Tolna megyében 

pedig 0,52%.

A takarmányok mennyisége évr l évre jelent sen változhat. Ez f ként a 

téli id járástól függ, hiszen ha magas a hó, a nagyvadat etetni kell. Ilyenkor a 

vad felveszi a szálas takarmányt is. Az etetésben legnagyobb részesedés

szemes takarmányokat a lédús takarmányok követik, mennyiségük  

emelked  tendenciát mutat. A táp aránya és mennyisége a legkisebb 

mindhárom megyében.  
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5.3.3. MÉLYINTERJÚK, SWOT ANALÍZIS 

Mélyinterjú vadásztársaságokkal 

Egyöntet  vélemény, hogy a gazdasági helyzetük romlott. Egyik helyen a 

2004-2005 év kiemelked  vadászati eredménye dacára mégis az egyik 

leggyengébb gazdasági év volt. Az okokat a következ kben látják: a külföldi 

vev re épített értékesítési modellben a külföldi, f leg a német nyelvterületen 

jelentkez  recesszió, a Forint-Euro árfolyam romlása, a vadhúsárak változása. 

A másik oldalról folyamatos a bérnövekedés és a gazdálkodás egyéb elemei 

egyre többe kerülnek, pl. a vadászház fenntartása, takarmányozás, a 

legnagyobb mértékben pedig a vadkár és az ellene való védekezés. 

F  bevételi forrás mindenütt a vadászat, jellemz en a nagyvad, az 

apróvad csak egy társaságnál jelent s, ott 50%-ot tesz ki. Meghatározó 

jelent ség  a gímszarvas. A mai árakon nem a vadhús a meghatározó, 

hanem a kilövési díjak. Szerintük az ágazat kiszolgáltatott a bevételeknek. 

A bevételben a külföldi vadászok aránya 65%-tól 95%-ig terjed, miközben 

egy társaság kivételével folyamatosan n  a belföldi vadászok aránya.  

A nagy társaságok rendelkeznek saját infrastruktúrával, vadászházzal, 

illetve egy helyen szállodával is, ahol magas szint  szolgáltatást (szállás, 

étkezés) nyújtanak a vendégeknek. Ha a vadászokon kívül más vendégnek 

nem tudják ezeket értékesíteni, akkor azok veszteséget termelnek. Terepjárót 

mindenütt tudnak biztosítani. 

Egy kivétellel jellemz  a saját vadászatszervez  iroda, a saját honlap, 

kiállításokon való részvétel, illetve prospektusaik is vannak. Más 

társaságokkal való együttm ködés eseti (vendég küldés, fogadás), közös 

marketing tevékenység nincs, de nem zárkóznak el ez el l.

A vadgazdálkodási terméktanácsnak a megkérdezettek mintegy fele 

jelenleg is tagja. Volt aki kilépett, mert „sok volt a konfliktus”. 
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A vadásztatás nem jelent elegend  árbevételt, nem fedezi a költségeket. 

Több helyen null szaldós, másutt évek óta veszteséges az ágazat. A 

vadásztársaságnál tagdíj emeléssel kompenzálták a hiányt. 

A vadhúsból származik a bevétel 8-40%-a, és ez mindenütt csökkent. A 

trófeáért kapott árbevétel 40-60%-a az összbevételnek, ami egy kivételével 

n tt az utóbbi id ben. Él  vadból származó árbevétel vagy nincs vagy csak 

eseti.

A fizetési fegyelmet két társaság kivételével folyamatosan romlónak 

ítélik, jellemz en az olasz vadászokra panaszkodnak. 

Vadaskerttel a megkérdezettek több mint fele rendelkezik, ott az 

árbevétel 3-25%-át ez biztosítja, amib l finanszírozni tudják a 

szabadterületen történ  gazdálkodást. Volt olyan hely is, ahol megszüntették 

a kertet. 

A gazdasági társaságoknál tagok nincsenek, tehát tagdíj sincs, a társaság 

vezet i nem társadalmi munkában végzik a munkájukat. Az egyesületi 

formában m köd  társaságnál a tagok számára tagdíjon kívül egyéb 

kötelezettség nincs, a vezet k nem részesülnek díjazásban. 

Egyéb bevételhez az idegenforgalom fejlesztésével kívánnak jutni, (pl. 

horgászturizmus, ökoturizmus, fotóturizmus), amivel csökkenteni szeretnék 

„az infrastruktúrák ráfizetését”. Vadászattal kapcsolatos lehet ség az íjászat, 

a solymászat és az agyaggalamb lövészet. 

Az árbevételek növelését néhányan nem tartják lehetségesnek, szerintük 

sem a mennyiséget sem az árat nem lehet tovább növelni, mert már 

kihasználták az összes lehet séget. Mások a bérvadászat arányának 

növelésével vagy a vendégkör megválogatása árán lehetségesnek tartják ezt, 

bár elképzelésük idealista. Szerintük „olyan vendégkör kellene, aki nem 

válogat, hogy kicsit vagy nagyot l , hanem azt lövi, ami ott van”. 
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Hasonlóan megoszlanak a vélemények a kiadások csökkentésér l. Néhányuk 

szerint a vadkár csökkentésével ez megoldható lenne, de az is kiadással 

járna. A munkabér nem csökkenthet  tovább. Mások szerint nem lehet 

tovább csökkenteni a kiadásokat, mert azok már így is a lehet  legkisebbek, 

a hatékonyságot szeretnék növelni. Önmagában a kiadáscsökkentésb l csak 

átmeneti eredményeket lehet várni, ez is csak a vadgazdálkodási színvonal 

további csökkentése árán lehetséges. 

A vadászterület tulajdonosaival való kapcsolat változó, de többnyire 

kiegyensúlyozott. A földtulajdonosok többnyire együttm ködnek a 

mez gazdasági vadkár elhárításában. A kistulajdonosok azonban nem, k

csak „a vadkárra hajtanak”.  

Mindenütt jellemz  a kerítésépítés, néhol már a mez gazdasági 

területeken is. 30-50 km kerítést is építenek néhány helyen egy évben, 

melyek összes hossza évr l évre nagyobb. A társaságok zöme egyben 

tulajdonosa is az erd nek. A költségeket a saját területen 100%-ban k

viselik, „idegen területen” 50%-ban, állítják. Err l a területet bérl  társaság 

másként vélekedik: „A probléma az, hogy kifizettetik velünk a 70%-át. Ha 

csak az 50%-át fizettetnék ki, az elfogadható lenne. A kerítés miatt ez az 

erd rész kiesik, ezért máshol fokozottan növekszik a vadkár.” 

Legnagyobb anyagi terhet mindenhol a vadkár, illetve a vadkár elhárítás 

költségei jelentik, melyb l a mez gazdasági vadkár 70-75%-ot, az erdei 

vadkár 25-30%-ot tesz ki. „Több tíz millió forintot költünk vadkár 

elhárításra (villanypásztorok, cs szök, rök, karbidágyúk, stb.), és még 

mindig nem csökken a vadkár, mert az a tapasztalat, hogy ha öt 

kukoricatáblából megvédünk négyet, úgy, hogy ott minimális a kár, akkor 

azon a maradék egyen megcsinálja azt a kárt a vad, amit az egészen 

megcsinált volna egyébként.” Ezenkívül egyik helyen a belvíz elhárítás miatt 

a szivattyúk m ködtetése is igen komoly költséget jelent. 
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A megkérdezettek szerint az ún. bels  orvvadászat nem fordul el . A küls

orvvadászat tekintetében az adottságoktól függ en változó a helyzet. Inkább 

kisebb mérték nek ítélik (1-3%), amit a rend rséggel folytatott közös 

munkának tulajdonítanak.

A vadütközésekb l az autóban keletkez  kárt nem lehet behajtani mert 

jogilag mind a kett  veszélyes üzem, az elütött vad pedig a vadásztársaság 

kára. A veszélyes helyeken mindenhol táblákat helyeztek ki. 

A jöv re vonatkozó kilátások vegyesek. Van, aki nem túl optimista, van 

aki mindig optimista, de szerinte tovább kell csökkenteni a vadállományt. A 

jelenlegi keretek között 4-5 éven belül ellehetetlenül a vadgazdálkodás és új 

szerepl k belépésével átrendez dik. Néhány társaság azért került nehéz 

helyzetbe, mert egyes személyek, vagy érdekcsoportok szeretnék 

megszerezni a területet saját vadászat céljára. Egy vélemény szerint nagy 

változások várhatók. Az alacsony vadásztatási árbevétel  területeket más 

módon kell hasznosítani. Át kell gondolni, új alapokra kell helyezni a 

gazdálkodást, hogy eredmény-orientált ágazatként tudjuk fenntartani. 

A megkérdezettek az állami beavatkozással kapcsolatban meglehet sen

sok véleményt fogalmaztak meg. „Így is túlszabályozott a rendszer, de 

szakmailag abban látnám, hogy tájgazdálkodást kellene bevezetni. A megye, 

a körzet túl nagy, az üzem túl kicsi.” „Feltétlenül szükséges lenne az EU 

csatlakozás miatti ÁFA kötelezettségb l ered  kiesés kompenzációja.” 

„Legalább a kerítéseket az állam megtámogathatná, ahelyett, hogy ránk 

rónák.”

Végül álljon itt egy markáns vélemény: „Mivel a mi társaságunk több 

ágazatban is érdekelt – a vadászat csak 20% – el lehet mondani, hogy a 

mez gazdaságban nem lehet jövedelmet termelni. A tulajdonosnak szinte 

csak a hobbija ez a társaság. Sok pénzt tett a vállalkozásba, t keemeléssel 
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váltott ki hiteleket. Olyan informatikai és egyéb infrastruktúrális hátterünk 

van, ami a megyében nincs is máshol. Talán a Red Angus a kiút.” 

Mélyinterjú vadfeldolgozókkal 

Egybehangzó véleményük, hogy gazdasági helyzetük romlott, csakúgy mint 

az élelmiszeripar más területein. A felvásárlási árak állandóan, a piaci 

felvásárlás függvényében mozognak, a 2003 évi mélypont óta most 

tapasztalható kis mérték  emelkedés. Az Európai Unióba történt belépés, az 

ottani gazdasági recesszió a vadhús árának általános csökkenését okozta. 

Emellett a szarvashús árát az Új-Zélandról importált óriási mennyiség  hús 

befolyásolja, a vaddisznóhús árát pedig Németország gazdasági helyzete 

határozza meg. 

Az átvétel kapcsán állategészségügyi költségek merülnek fel (így pl. a 

kötelez  hatósági állatorvosi vizsgálat) amelyek tetemesek. Az egészségügyi 

el írások szigorúbbak, mint az Európai Unióban. Az elmúlt évben, az emberi 

fogyasztásra alkalmatlan vadhús mintegy 3% volt.

A feldolgozás mindkét helyen szezonális, a vadászati idényhez igazodik. 

Öreglakon dolgozókat vesznek fel a szezonra, míg a kisebb méret 

következtében B szénfán ezt túlórával oldották meg. 

Az üzemeltetési költségek közül az alapanyag költség a legnagyobb, ezt 

követi a munkabér. Az energia költségek magasak, leginkább a villamos ener-

gia, a h tés miatt. Az állategészségügyi költségek, a megsemmisítés, hulladék-

kezelés költségei is jelent sek. Költségcsökkentésre nem nagyon látnak módot. 

A kisebb vadfeldolgozó csak belföldre szállít, éttermekbe, szállodákba, 

húsboltba, nagykeresked knek. Öreglakon 20% a belföldi értékesítés, 80% 

az export, az Európai Unión belül. Németországba, Olaszországba, 

Hollandiába szállítanak. Külföldön mindhárom vadfajt (gímszarvas, 

vaddisznó, z) sikeresen lehet értékesíteni, a probléma az, hogy mennyiért. 
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A szuper- és hipermarketek megjelenésével természetesen változtak a 

belföldi értékesítési lehet ségek, diktálják, nyomják lefelé az árakat. Öreglak 

2 szupermarketbe szállít, de annyira magas a jutalék, hogy a beszállítónak 

nem éri meg (METRO 25%, AUCHAN 38%). 

B szénfán a vad, mint biotermék eladásával az árakat tudnák növelni. 

Öreglakon nem a szupermarketeken keresztül kívánják növelni a belföldi 

értékesítést, hanem vadhús áruházakat szeretnének létrehozni. Az árban nem 

tudják érvényesíteni a költségeket, a haszonkulcs romlott, B szénfa null 

szaldós míg Öreglak veszteséges volt az elmúlt évben. 

B szénfán nincs marketing tevékenység, mert közvetlenül étékesítik a 

termékeiket. Az Öreglakiak részt vesznek szakkiállításokon, szakvásárokon, 

prospektusokat készítenek, honlapjuk van. Sokat áldoznak rá kül- és 

belföldön egyaránt. Nem fognak össze más társaságokkal a piacon. Tagjai a 

Vadgazdálkodási Terméktanácsnak. Ott egyeztetik a stratégiákat, 

megbeszélik a problémákat, melynek van eredménye. Egyéb bevételt hullott 

agancs kereskedéssel próbáltak szerezni, de az is összeomlott a múlt évben. 

Régebben forgalmaztak kengurut és cápát is. Ma mélytengeri halakkal 

kereskednek, de már kisebb mennyiségben, mert ezek ma már a 

szupermarketekben is megvásárolhatók. 

A jöv re vonatkozó kilátásokat B szénfán a „kétes” szóval foglalták 

össze. Az öreglakiak remélik, hogy „alakul”. Az igazgató szerint: „A három 

nagy (Vadex, MAVAD Vecsés, Öreglak) mindegyike veszteséges volt 

tavaly, a cs d szélén van mindenki. Hosszú távú stratégiánk, kilábalási 

tervünk van: Szeretnénk növelni a felvásárlási volument, ezért nem négy, 

hanem 6 megyével fogunk dolgozni. Egyre jobban elkezdtük az olasz piacot 

megdolgozni, mert jobban megfizetik a vadhúst, mint a németek. Ezen kívül 

új piacokat próbálunk keresni, ahol magasabb árakat tudnánk realizálni. Nem 

vagyunk ott a svájci piacon, mert nem EU tagok. Az új EU tagállamok felé 
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nem nyitunk mert ugyanezekkel a gondokkal küszködnek, be akarnak törni 

valamilyen jó piacra.” 

Az állam részér l az adminisztráció egyszer sítését várják, vagy 

valamilyen támogatást szeretnének kapni, de nemcsak a vadfeldolgozóknak, 

hanem az egész magyar élelmiszeriparnak, mert különben mint mondták: 

„tönkre megyünk, vagy elveszünk ebben az Európai Unióban.” 

Mélyinterjú vadaskertekkel 

A vadaskerti vadgazdálkodás helyzete egy kert kivételével – ahol 

folyamatosan javult – jelent sen romlott. A 10-15% többlet, amit a kerti 

vadászatért lehetett kapni, már a múlté. A csatlakozás óta az ÁFA miatt több 

kert is veszteséges. 

A jellemz  üzemeltetési költségek közül a legjelent sebbek a munkabér 

illetve a takarmányozás. Az amortizáció, a berendezések, a kert építése, 

javítása szintén nagy költség. Az üzemanyag-árak emelkedése jelent sen

rontott a helyzeten. 

Költségcsökkentésre nem látnak lehet séget, a dolgozói létszám 

minimális, elbocsátás nem lehetséges, a takarmányon pedig nem lehet 

spórolni. Takarékoskodni nincs mib l.

Az egészségügyi el írások szigorúak, és átgondolatlanok, a vadas-

parkokban tartott állományokat a rokon állatfajoknak megfelel

állategészségügyi vizsgálatokban kell részesíteni, és ez nem EU szabály, 

hanem magyar. Preventív és tüneti kezelésre is kialakult gyakorlatuk van a 

vadaskerteknek, de ezek nagy költséget vonzanak. 

A vadászatok értékesítése saját és partner irodán keresztül történik, a 

vadhúst pedig vadfeldolgozóknak adják el. A külföldiek aránya 75-80%, ami 

állandónak tekinthet , bár a magyarok száma is n tt az utóbbi id ben.
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Az értékesítést nem lehet növelni, mert ha elért a vadaskert egy bizonyos 

vadászati szintet, zavarást, akkor „visszaáll az állomány”, takarásba vonul. 

Csak a kert b vítésével lenne megoldható vagy szelektálással, pl. a kanok 

különválasztásával.

A költségeket nem lehet érvényesíteni az eladási árban. A bevételt a 

vadkanból, illetve a gímszarvas bikából származó a bevétel növeli meg, tehát 

a trófea értékét l függ. Mindenhol null szaldós vagy pozitív szaldójú a 

vadaskert. Egyik helyen a nyereség évr l-évre kb. 12 % volt, most az ÁFA 

bevezetése miatt ez valószín leg kevesebb lesz. 

A reklámot fontosnak tartják, a vadászat szervez  irodák is foglalkoznak 

reklámtevékenységgel, jellemz  a saját honlap is, de egyre inkább azt 

szeretnék, hogy közvetlenül jöjjenek a vadászok. 

Más társaságokkal való együttm ködés alkalmankénti kisegítésben 

nyilvánul meg, de közös piaci fellépés nincs.

A terméktanácsról megoszlanak a vélemények, Egy vélemény szerint 

nincs értelme, csak a tagdíjat kell fizetni. Vannak olyan támogatások vagy 

pályázatok, ahol el ny vagy feltétel a tagság. 

Egyéb bevétel az él  vad eladásából illetve más jelleg  szolgáltatásból, 

lovaglásból származik néhány helyen, de nem jellemz .

A jöv re vonatkozó kilátások nem túl optimisták. Szerintük az 

elkövetkezend  jó pár évben nem változnak az állapotok, megmarad pl. az 

ÁFA. A kiutat a kankertek kialakításában látja egyikük. Másikuk a vadaskert 

öko-gazdálkodássá való átállításában látna fantáziát, mert a bel le származó 

vadhús-termékkel más pozícióba kerülhetnének a nyugat-európai piacon. 

Sajnos a jelenlegi szabályozás szerint az ellen rzés lehetetlen volta miatt a 

szabad területen él  vadállomány nem lehet „öko”. Ezen módosítani kellene. 

Más állami beavatkozást is szükségesnek tartanának, az ÁFA mértéket 

egyértelm en csökkentenék. A vadgazdálkodás gazdálkodási tevékenység, 
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ennek megfelel en pályázatokkal, támogatásokkal, adókedvezményekkel 

kellene segíteni. „Több támogatás kellene ahhoz, hogy versenyképesek 

tudjunk maradni.” 

SWOT analízis 
A kitöltött SWOT analízis eredményeit összegeztem, melynek az összes 

megkérdezettre vonatkozó eredményei a 29. ábrán láthatók. A vadgazdál-

kodás SWOT analízisét l (Mészáros et al., 2004) való eltérés oka az, hogy 

nem országos hanem gazdálkodási egységre vonatkoztatva értékeltek, így a 

makro összefüggéseket természetesen figyelmen kívül hagyták.  

29. ábra: SWOT analízis eredménye 
ER SSÉGEK GYENGESÉGEK 
Gazdaságos üzemméretet használ Elhasználódtak a létesítmények 
Meghatározó a vállalat piaci szerepe Fejl dés, fejlesztések hiánya 
Jó a vásárlók véleménye 
Egyedülálló versenyel nnyel rendelkezik 
Jó a vállalat menedzsmentje 
Kimagasló szakértelm ek az alkalmazottak 
Fejlett technológiát használ a vállalat 
LEHET SÉGEK VESZÉLYEK 
Kiegészít  termékek fejlesztése Szigorodó szabályozás 
Új piacokra való belépés Romlik a piaci pozíció 
Új technológia alkalmazása Kedvez tlen gazdasági ciklusok hatása 
Új szervezeti felépítés kidolgozása Nem megvalósítható fogyasztói igények 

Csökken  kereslet 

A SWOT analízis értékelésekor felt nt, hogy a megkérdezettek a 

gyengeségek közé írtak legkevesebb, míg az er sségek közé legtöbb 

szempontot. Ennek oka egyrészt nyilvánvalóan a szubjektivitás, másrészt az, 

hogy valóban annyi hátrányos hatás érte az ágazatot, hogy a saját 

gyengeségeiket már nem tudták értékelni. Ugyanakkor a lehet ségeket 

keresik, el re menekülnek, azaz új technológiával el állított új termékeket új 

piacokra kívánnak bevezetni. Veszélyeket rejtenek számukra az Európai 
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Unióhoz történ  csatlakozás miatti szigorodó adminisztrációs és egyéb (pl. 

egészségügyi) kötelezettségek. 

A megkérdezett vadásztársaságok kimagasló potenciáljukat annak 

köszönhetik, hogy megfelel  üzemméret mellett, kiváló alkalmazottakkal, 

egyedülálló versenyel nnyel rendelkeznek. Ezt a versenyel nyt a kiváló 

él hely és a rajta él  világhír  vadállomány biztosítja. A fejlesztés hiánya a 

legkomolyabb hátrány, nem marad elegend  forrás a beruházásokra. 

A lehet ségeket új termék bevezetése (például a vadaskerti vadászat 

lehet ségének megteremtése) és az új piacokra való belépés (a volt 

szocialista országok) jelenthetik. Tartanak a recessziótól és a szigorodó 

szabályozástól, nem ok nélkül, hiszen már mindkett  hatását elszenvedték a 

vadásztársaságok.

A vadaskertnél az er sséget a vállalat menedzsmentje jelenti a jó 

vásárlói véleményen és egyedülálló versenyel nyön kívül. Mindezek mellett 

romlik a piaci pozíciójuk, ami az új belép k miatt következett be.  

A menedzsment lehet ségként az átszervezést tekinti a legkomolyabb 

lehet ségnek. A veszélyeknél a legmeghatározóbbak ugyanazok, mint a 

vadásztársaságoknál.

A vadfeldolgozók er sségeit az id  már igazolta, hiszen a vadhús 

világpiaci árának mélyrepülése után is talpon vannak. Gyengeségként a 

kutatás-fejlesztés hiányát is csak egyikük jelölte meg, a technológiai 

fejlesztés és az új termékek bevezetése miatt.  

Az új piacok feltárása, a termékszerkezet b vítése, fejlesztése és az ezek 

megvalósításához szükséges szervezeti változások adják a legfontosabb 

lehet ségeket. Új elem a veszélyek között a helyettesít  termékek 

megjelenése. 



108

5.3.4. A VADÁSZOK SZEMÉLYES KIADÁSAINAK VIZSGÁLATA 

SOMOGY MEGYÉBEN 

A 16. mellékletben összesítettem a kérd ívben szerepl  egyes kérdésekre 

adott válaszokat. 

Értékelve a válaszokat, látható, hogy n tt a „területes” vadászok aránya 

a bérkilöv kkel szemben, és megjelentek azok a vadászok is akik egyik 

társaságnál sem tagok. 

A többség régóta vadászik, a mostani felmérésben az 5 évnél nem 

régebben vadászók a hivatásosok közé tartoznak. 

A vadásznapok száma csökkent, a hivatásos vadászoknál er teljesebben 

mint a sportvadászoknál. A kérd ív egyik hibája, hogy az a hivatásos vadász 

aki sportvadászként is vadászik, a két dolgot összekeverte, mert a kérdés 

nem volt egyértelm . Így fordulhatott el , hogy hivatásos vadász 6(!) napot 

vadászik egy évben. 

A vadászok mintegy 95%-a rendelkezik golyós és sörétes vadászfegyverrel.

A sörétes l szer felhasználás n tt, míg a golyós l szerb l kevesebb 

fogyott mint 2002-ben. 

Ma ugyanolyan arányban tartanak vadászkutyát, mint 2002-ben. 

A megtett kilométerek száma úgy csökkent, hogy közben a 

sportvadászok többet utaztak mint 2002-ben. Vegyük figyelembe viszont, 

hogy a hivatásos vadászoknál 2002-ben 120 000 km volt a maximális érték, 

ami nagyon felemelte az akkori átlagot. Kérdés az, hogy ennyit utazva 

tudott-e az illet  vadászni is. 

Az el z  két kérdés egyik lehetséges magyarázata pl. az lehet, hogy a 

sportvadászok többet járnak az Alföldre apróvadra vadászni.
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A vadászfelszerelés értéke egyértelm en csökkent, ami arra utal, hogy 

nagyérték  felszerelést – fegyvert, távcsövet – kevesebben vásárolnak 

manapság, a meglév k pedig amortizálódnak. 

Vadászfelszerelésre, trófeára és vadhúsra is lényegesen kevesebbet 

költenek ma a vadászok. 

A hivatásos- és sportvadászok között jelent s eltérést csak az 

alábbiakban állapítottam meg. 

Természetesen a vadászattal eltöltött napok száma lényegesen magasabb 

a vadászatot, mint foglakozást z k között.

A l szer felhasználás kapcsán nem volt nagy különbség, a hivatásos 

vadászok valamivel több l szert használtak el, f leg golyós l szerb l. Mára 

ez a különbség nagyobb lett, úgy, hogy a sport vadászok kevesebb a 

hivatásos vadászok pedig még több l szert használnak el, mind sörétes- 

mind golyós l szerb l.

„Kutya nélkül eb a vadász” tartja a régi bölcsesség. A hivatásos 

vadászok több kutyát tartanak ma, mint 2002-ben, míg a sport vadászoknál 

csökkent a kutyák száma. Akkor 1,6:1,45 volt az arány, ma 1,81:0,59 az 

átlagos kutyaszám. A kutyákról való gondoskodás a vadász számára 

költséget is jelent (tápos etetés, orvosi ellátás, véd oltások, különböz

vizsgákra való felkészítés, vizsgadíj). A kutyatartás költségei 10-15 000 Ft-

ot is kitehetnek egy hónapban kutyánként. Ez az összeg nem változott a 

felmérések között eltelt id  alatt. 

Szembet n  a különbség a vadászat érdekében megtett kilométereket 

illet en.

A 15. táblázatban az átlagos értékeket figyelembe véve összegeztem a 

kiadásokat.
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15. táblázat: A sportvadászok személyes kiadásai a vadászat érdekében  
Sörétes l szer: 168 db 50 Ft/db 9 200 Ft  121 db 50 Ft/db 10 650 Ft  
Golyós l szer: 48 db 200 Ft/db 11 600 Ft  26 db 240 Ft/db 11 520 Ft  
Utazás: 2939 km 240 Ft/l 100 780 Ft 3872 km 240 Ft/l 86 170 Ft
Vadászfelszerelés: 70 340 Ft  68 560 Ft  
Összesen, forintban: 191 920 Ft  176 900 Ft  

Ehhez még hozzáadódik, ha fizet a trófeáért vagy vadhúsért.  

Egyértelm en kevesebbet költenek vadászatra a sportvadászok ma mint 

2002-ben, pedig az árak emelkedése ezt nem indokolná.  

Tóth (2001) 1999-ben végzett vizsgálata szerint 108.000 Ft éves költség 

terhel egy területes vadászt. A vizsgálatban nem vette figyelembe a hivatásos 

vadász költségeit, valamint kihagyta az utazásból és kutyatartásból származó 

költségeket is, viszont beleszámolta a tagdíjat. Ezek miatt a végösszegek 

nem hasonlíthatók össze. 

16. táblázat: A vadászok kötelez en kifizetend  díjai 
Tóth 2002 2005 

Éves vadászjegy: 6000 Ft 6000 Ft 10000 Ft 
Kötelez  biztosítás 1000 Ft 1000 Ft 1000 Ft 
Somogy Megyei Kamarai tagok tagdíja: 1200 Ft 2000 Ft 2000 Ft 
Új vadász vizsgadíja: 7000 Ft 7000 Ft 10000 Ft 
vadászati tanfolyam (50 óra): - 20.000Ft 40.000 Ft 
Társaságba belép  vadász egyszeri 
vagyoni hozzájárulása:  

- 20.000 Ft – 
500.000 Ft 

200.000 Ft – 
1.000.000 Ft 

Éves tagsági díj: 50-500.000 Ft 4-100.000 Ft 10-100.000 Ft 
Vadászra es  évi közösségi munka: - 0-20.000 Ft 0-20.000 Ft 

Az 16. táblázat jól szemlélteti, hogy a kötelez  díjak – a kötelez  biztosítást 

kivéve – jelent sen emelkednek. A tagsági díj és az egyszeri belépési díj 

szintén emelkedett az elmúlt id szakban. Ennek oka az, hogy a társaságok 

m ködéséhez szükséges forrásokat – leginkább a növekv  vadkár és az 

alacsony vadhúsárak miatt – már nem fedezték a gazdálkodásból származó 

bevételek.
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6. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

6.1. A GÍMSZARVAS ÁLLOMÁNY LÉTSZÁM ALAKULÁSÁNAK 

VIZSGÁLATA SOMOGY MEGYÉBEN 

A gímszarvas-állományt mindig alulbecsülték a vadgazdálkodók. A valós 

létszám alakulásának meghatározására a korcsoportos populációdinamikai 

modell alkalmasabb, mint a létszámbecslés.  

A kidolgozott modell változtatás nélkül alkalmazható más nagyvadfajok 

populációdinamikai modellezésére. Az adott nagyvadfajra jellemz  alapadatok 

(ivararány, kiinduló koreloszlás, szaporodási-, elhullási-, vadászati- és 

orvvadászati ráta) megadása után számítható a létszám változása a vizsgált 

id szakban.

A korcsoportos populációdinamikai modellt a gyakorlatban is 

alkalmazni kellene. A számítások eredményeinek értékelése során sok 

összefüggésre fény derülhet, mivel paramétereinek változtatásával sokféle 

hatás vizsgálatára nyílik mód. 

A modell számítások szerint az er teljes apasztás a tehénállomány 

arányának jelent s csökkenését vonta maga után, amit meg kellene állítani. 

Ha ez nem sikerül, nem lesz elegend  szaporulat, ezáltal értékesíthet

gímszarvas, emiatt pedig csökkenni fog az árbevétel. 

6.2. A GÍMSZARVAS MIN SÉGÉNEK VIZSGÁLATA SOMOGY 

MEGYÉBEN

Az id s bikák aránya, és ezzel együtt az érmes trófeák aránya is csökkent a 

terítékben. A gímszarvas-állomány elfiatalodott. 

A létszámcsökkentés miatt most azok a bikák is terítékre kerülnek, 

amelyek régebben nem. A vadászoknak most nem a gyenge és a jó képesség 
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között kell dönteni, hanem a jó és a kiváló között, ami nagyon nagy szakmai 

felkészültséget igényel. 

A nagyvad létszámapasztását sokkal körültekint bben kellene végezni, 

mert ez egyrészt eltolhatja az ivararányt, és el nytelen korosztály 

összetételhez vezethet, másrészt olyan min ségromlást eredményezhet, 

amelyet csak 20 év alatt lehet helyrehozni. Az ebb l származó gazdasági 

hatások beláthatatlanok. 

Ezekben az években d l el a „somogyi” szarvas sorsa. Most nagy a 

vadgazdálkodók felel ssége, hogy az 1970-es kiinduláshoz közeli 

létszámmal ugyanazt a min séget tudják fenntartani, mert egyébként 

elveszíthetjük versenyel nyünket a szomszédos országokkal szemben és az 

ágazat nem lesz képes megtartani jövedelemtermel  képességét. 

6.3. GAZDASÁGI VIZSGÁLATOK 

6.3.1. A VADGAZDÁLKODÁSI JELENTÉSEK PÉNZÜGYI ADATAINAK 

ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN 

A vadgazdálkodás gazdaságossága országos szinten is folyamatosan romlott, 

2003-ban a Dél-Dunántúli Régió mindhárom megyéjében és országosan 

összesítve is veszteséggel zárt az ágazat. 

Somogy és Baranya megyében a mez gazdasági vadkár megel zésére, 

csökkentésére kellene forrásokat biztosítani. 

A bevételeknél Tolna és Somogy megyében a kínált szolgáltatásokat 

kellene fejleszteni, ebben még tartalékokkal rendelkeznek Baranya

megyéhez képest. 

Az infláció hatását nem képes az ágazat kiküszöbölni. Ennek oka, abban 

keresend , hogy az Európai Unióban lév  recesszió a fizet képes kereslet 
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csökkenését eredményezte. A vendégkör megtartása érdekében a nagyvad 

árak nem követték az infláció mértékét. További negatív hatásként 

jelentkezett a Ft/Euró árfolyamok kedvez tlen változása.

Pontos pénzügyi elemzésekhez be kellene gy jteni a mérleg és 

eredmény-kimutatásokat a vadgazdálkodóktól.  

A bevezetett ún. nagyvadegység alkalmas a megyék nagyvad-

gazdálkodásának összehasonlítására. A nagyvadegységet évr l évre ki 

kellene számítani és segítségével összehasonlítani az egyes él helyek 

nagyvadgazdálkodását.

Az Európai Unióba történt csatlakozásunk miatt a trófea kivitel nem 

számít exportnak, így arra is meg kell fizetni a 25%-os ÁFA-t, ami megjelent 

az árakban és versenyhátrányt jelent a szomszédos országokkal szemben. 

6.3.2. A VADKÁR KÜLÖNBÖZ  ASPEKTUSAINAK VIZSGÁLATA 

SOMOGY MEGYÉBEN 

A vadkár csökkentése els dleges cél a vadgazdálkodás gazdaságosságának 

javítása érdekében. Mivel a mez gazdasági vadkár nagysága az erd terület 

nagyságával arányos, ezért csökkentéséhez az erd ben kellene „tartani” a 

vadat. Ehhez kevesebb kerítést kellene építeni és a meglév ket a lehet

legkorábban lebontani. Biztosítani kellene az erd ben a vad számára a 

nyugalmat, csökkenteni a zavarást (agancsozók, gombázók, csigagy jt k,

terep-motorosok, stb.).  

Igaz, hogy a vadföld m velése költséges és nem versenyképes a 

szántóföldi termesztéssel, mégis a vadkár elhárítás egyik legjobb módja, 

hiszen a vadföldön táplálkozó vad nem jár ki élelemért a mez gazdasági

területekre. A vadföld elhelyezkedésénél figyelembe kell venni, hogy hol 

tudja a vadat leginkább az erd ben tartani. B víteni kellene a 
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vadföldm velést és fejleszteni a cserjeszintet mert ezáltal csökkenthet  lenne 

a vadkár. 

A vadkár csökkentésére olyan módszereket kellene találni, amelyek nem 

jelentenek újabb terhet a vadgazdálkodóknak. Széles körben ismertetni 

kellene a legújabb kutatások eredményeit, hogy azokat a gyakorlatban is 

alkalmazzák (pl. cserjeszint fejlesztéssel csökkenthet  a vadkár). Érdekeltté 

kellene tenni a mez gazdasági termel ket a vadkár-elhárításban. 

A vaddisznó terítéke nem megfelel , nagy károkozása miatt azt növelni 

kellene.

Térinformatikai alapokra kellene helyezni a vadgazdálkodási adatok 

kezelését, mert ezzel eddig ismeretlen összefüggéseket tárhatnánk fel. 

6.3.3. MÉLYINTERJÚK, SWOT ANALÍZIS 

A nehéz helyzetbe került vadgazdálkodási ágazatot az állam az 

adminisztráció csökkentésével, a hatósági el írások átgondolásával, 

támogatással és az ÁFA csökkentésével segíthetné.  

A vadgazdálkodás helyzetének javítása révén az állam által kiemelt 

prioritású vidékfejlesztés is kedvez bb helyzetbe kerülne. Ezen kívül a 

vadgazdálkodók jobban tudnának koncentrálni a szakmai munkára, 

kedvez bb feltételek között lehetne végre hajtani a nagyvadállomány 

létszámának apasztását a világszínvonalú min ség fenntartása mellett.  

6.3.4. A VADÁSZOK SZEMÉLYES KIADÁSAINAK VIZSGÁLATA

SOMOGY MEGYÉBEN 

A vizsgált id szakban n ttek a vadászok kötelez en kifizetend  terhei, amit 

a vadászfelszerelésekre fordított összeg és a vadászattal eltöltött napok 

számának csökkentésével ellensúlyoztak. Ennek következményeként 
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megn het a vadkár, nem teljesülnek a lelövési tervek, megn  a hivatásos 

vadász feladatköre és teret nyerhet az orvvadászat is.

A társaságok a tagdíjak és belépési díjak emelésével pótolják a 

vadgazdálkodáshoz szükséges forrásokat. Nem várható el, hogy 

magánszemélyek a hobbijukra fordított összegb l finanszírozzanak egy 

gazdasági ágazatot. 
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7. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

1. Az általam készített korcsoportos populációdinamikai modellel végzett 

számítások alapján bebizonyítottam, hogy Somogy megye gímszarvas-

állományának 1970-es valós létszáma több mint a kétszerese volt a becsült 

létszámnak. A modell-számítások során megállapítottam, hogy a n ivarú 

gímszarvas tartósan megnövelt arányú apasztása révén az ivararány 

eltolódott a bikák javára. Ennek ismeretében a tehénállomány további 

nagyobb arányú apasztását meg kellene állítani.  

2. A trófea adatok statisztikai elemzésésével bizonyítottam a gímszarvas-

állomány elfiatalodását. E tény ismeretében, és a „mínusz pont” rendszer 

eltörlése miatt a létszámcsökkentést különösen megfontoltan kellene 

végezni a gímszarvas-állomány min ségének meg rzése érdekében.

3. Megállapítottam, hogy Somogy megye a bevételeiben nem tudta követni 

az inflációt, ugyanakkor kiadások növekedése a Dél-dunántúli régió 

mindhárom megyéjében meghaladta azt. Bevezettem és eredményesen 

alkalmaztam az ún. nagyvadegységet a megyénként eltér  él helyi és 

vadgazdálkodási sajátosságok gazdasági összehasonlíthatósága 

érdekében.

4. Számításaim szerint bizonyítható összefüggés van az erd terület mérete 

és a mez gazdasági vadkár között, továbbá a gímszarvas kártétele 

er teljesebb mint a vaddisznóé. Az erdei vadkár esetén ez nem 

igazolható. A vaddisznó teríték a mez gazdasági területek méretével és 

nem az erd terület nagyságával van összefüggésben. 

5. Megállapítottam, hogy a vadásztársasági és a vadaskerti gazdálkodási 

forma egyértelm en vesztese az Európai Unióhoz való csatlakozásnak, a 

trófea árára rakódó 25%-os ÁFA miatt. A környez  országok olcsóbban 

vadásztatnak, emellett a gímszarvas állomány nem megfelel
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apasztásának következményeként elveszíthetjük a min ségi állománynak 

köszönhet  el nyünket is. 

6. Kimutatattam, hogy a vadászok a megnövekedett kötelez  terhek miatt a 

vadászfelszerelésre fordított összeget és a vadászattal eltöltött napok 

számát csökkentették.  
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8. ÖSSZEFOGLALÁS 

A vadgazdálkodás célja megfogalmazható, mint a vadállomány mennyiségi 

és min ségi szabályozása, védelme és fejlesztése tervezett vadászati 

tevékenység folytatásával, valamint részvétel az adott biotóp környezeti 

rendszerének biodiverzitásában 

Az ország, és ezen belül a Dél-dunántúli régió, olyan kiváló nagyvad-

állománnyal rendelkezik, ami világviszonylatban is kiemelked , nemzeti 

kincs, hungaricum.  

A vadgazdálkodás közel 15 milliárd Ft-os árbevétele mintegy 2%-a a 

mez gazdaságénak. A 2003 2004-es vadászati évben az ország és ezen belül a 

régió mind-három megyéjének vadgazdálkodása veszteséges volt.

Dolgozatomban megvizsgáltam a nagyvad mennyiségének és min sé-

gének összefüggéseit illet leg a jelenleg veszteséges nagyvadgazdálkodás 

ökonómiai összefüggéseit. 

Els ként az általam kidolgozott korcsoportos populációdinamikai 

modell segítségével megvizsgáltam a gímszarvas-állomány létszámának 

változását, a becsült koreloszlás, szaporodási ráta, az ivararány, az elhullási 

ráta, az orvvadászati ráta és az ismert teríték adatok alapján. A számítás 

igazolta, hogy a gímszarvas-állományt mindig alulbecsülték a 

vadgazdálkodók, az 1970-es becsült létszám 2 890 egyed volt. A modell 

számítások alapján ennek több mint a kétszerese, 6 736 szarvas volt a 

megyében. Így lehetséges, hogy a mai létszám 15 752. A n ivart 

er teljesebben sújtó apasztás a tehénállomány arányának csökkenését vonta 

maga után, amit meg kellene állítani. 

A kidolgozott modell változtatás nélkül alkalmas más vadfajok 

populációdinamikai modellezésére. Az adott vadfajra jellemz  alapadatok 

(ivararány, kiinduló koreloszlás, szaporodási, elhullási, vadászati és 
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orvvadászati ráta) megadása után számítható létszámának változása a 

vizsgált id szakban.

A Somogy megyei gímszarvas-állomány min ségét vizsgálva azt 

találtam, hogy annak min sége kiváló, mindamellett, hogy az id s bikák 

aránya, és ezzel együtt az érmes trófeák aránya is csökkent a terítékben. 

Statisztika módszer segítségével kimutattam, hogy a gímszarvas-állomány 

elfiatalodott. A létszámcsökkentés miatt most azok a bikák is terítékre 

kerülnek, amelyek régebben nem. A vadászoknak most nem a gyenge és a jó 

képesség között kell dönteni, hanem a jó és a kiváló között, ami nagyon nagy 

szakmai felkészültséget igényel. 

Ha meg akarjuk tartani Somogy megyében a gímszarvas-állomány 

min ségét, akkor a létszámcsökkentést különösen megfontoltan kell végezni. 

Ennek a jogos elvárásnak egyre nehezebb eleget tenni, hiszen a hibás 

választásért adható „mínusz pont” rendszer megsz nt, tehát csak a szakmai 

tisztesség miatt engedi el a hivatásos vadász a reményteljes bikákat lövés 

nélkül. Ez pedig komoly felel sség.

Elvégeztem a vadgazdálkodási jelentésben található pénzügyi adatok 

összehasonlító vizsgálatát a Dél-Dunántúli Régió megyéire vonatkozóan. A 

legegészségesebb költségszerkezet Tolna megyében volt, mégis a 2003 

2004-es vadászati évet ez a megye is veszteséggel zárta. Somogy és Baranya

megyében a mez gazdasági vadkár akkora terhet rótt az ágazatra, amit nem 

tudtak kigazdálkodni. A bevételeknél Tolna és Somogy megyében a kínált 

szolgáltatásokat kellene fejleszteni, ebben még tartalékokkal rendelkeznek 

Baranya megyéhez képest. 

A bevezettem az ún. nagyvadegységet, amely megmutatta a megyék közti 

gazdasági különbséget. Egy nagyvadegység „el állítása” Somogy megyében

20%, Baranya megyében 10% míg Tolna megyében 2% veszteséget okoz.
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Megvizsgáltam a vadkárt, mint a veszteség legf bb okozóját, Somogy 

megyében. Az erd sült területeken nagyobb a teríték és a vadkár is.

A mez gazdasági vadkár nagysága, valamint a gímszarvas és vaddisznó 

terítéke arányos a vadgazdálkodási egység méretével, illet leg az erd terület

nagyságával. Az erdei vadkár esetén ez az összefüggés nem ilyen szoros. 

Az elejtett vaddisznók száma szorosabb kapcsolatot mutat az egyéb, 

f leg mez gazdasági területek méretével, mint az erd terület nagyságával. 

A vaddisznó terítéke nem megfelel , nagy károkozása miatt azt növelni 

kellene.

A vaddisznó mellett a gímszarvas bizonyíthatóan "felel s" a 

mez gazdasági és erdei vadkár okozásában. 

Az elkészített mélyinterjúk és a SWOT analízis eredménye azt mutatta, 

hogy a vadásztársaságok, vadfeldolgozók és a vadaskertek m ködése a 

nehéz piaci helyzetben kétségessé vált. A nagy vadkár, a vadhús alacsony 

világpiaci ára, az energia és az üzemanyag árának emelkedése mind 

hátrányos helyzetbe hozta ket. A vadásztársaságok és a vadaskertek 

egyértelm en vesztesei az Európai Unióhoz való csatlakozásnak, a trófea 

árára rakódó 25%-os ÁFA miatt. Bevételeiket nem képesek növelni, míg 

kiadásaik egyre emelkednek. Ilyen helyzetben nem képesek beruházni, 

racionalizálni tevékenységüket. Fontosnak tartják a magas színvonalú 

szolgáltatások biztosítását, és termékeik reklámozását, az Internet nyújtotta 

lehet ségek kihasználásával is. 

Az államtól els sorban az adminisztráció csökkentését, és a szerintük 

feleslegesen szigorú hatósági el írások csökkentését várják. Az ÁFA 

csökkentése szintén fontos lenne számukra. A támogatások, kedvezmények 

biztosítását kevésbé érzik szükségesnek. 

A vadgazdálkodás helyzetének javítása révén az állam által kiemelt 

prioritású vidékfejlesztés is kedvez bb helyzetbe kerülne. Ezen kívül jobban 
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tudnának koncentrálni a szakmai munkára, kedvez bb feltételek között 

lehetne végrehajtani a nagyvadállomány létszámának apasztását a 

világszínvonalú min ség fenntartása mellett.  

A vadászok személyes kiadásainak vizsgálata során megállapítottam, 

hogy a vizsgált id szakban n ttek a vadászok kötelez en kifizetend  terhei, 

amit a vadászfelszerelésekre fordított összeg és a vadászattal eltöltött napok 

számának csökkentésével ellensúlyoztak.  

A társaságok a tagdíjak és belépési díjak emelésével pótolják a 

vadgazdálkodáshoz szükséges forrásokat. 

Összegezve: a disszertációban bemutattam a nagyvadállományok 

populációjának vizsgálatára alkalmazott modellt, melynek segítségével az 

egyes nagyvadfajok létszámának változását lehet követni a teríték alapján. 

Kidolgoztam egy mutatót, az ún. nagyvadegységet, mellyel egy adott 

él helyen él  eltér  nagyságú és összetétel  nagyvadállomány értékét lehet 

jellemezni. Erre a mutatóra vetítve a gazdálkodás eredményei a különböz

él helyeken összehasonlíthatóvá válnak. Igazoltam, hogy a gímszarvas 

szerepe a mez gazdasági vadkár okozásában nagyobb mint a vaddisznóé. 

Primer és szekunder vizsgálatokat folytattam a vadgazdálkodás ökonómiai 

jellemz inek megismeréséhez. Megállapítottam, hogy az ágazat helyzete 

jelenleg nagyon kedvez tlen, köszönhet en a túlszaporodott 

nagyvadállomány által okozott vadkárnak, a vadhús alacsony világpiaci 

árának, az EU csatlakozás miatti szigorításoknak.  
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SUMMARY

The aim of the game management can be defined as the quantitative and 

qualitative regulation, defence and development of game population due to 

the continuation of planned hunting, just as participation in the biodiversity 

of the given biotop envirommental system. 

The country, and the South-Transdanubian region, has an excellent 

stock of big game, which is outstanding even on a world scale, and which is 

a national treasure, a hungaricum.  

The game management has almost 15 billion Ft income what is makes 

about 2% of the total revenues of the agriculture. In the 2003/2004 hunting 

season the country as well as all the three counties of the region has made a 

big loss on the basis of the game managers financial data. 

In my thesis I analysed the relation of quality and quantity of big game 

as well as the economical reasons of big game management which is 

showing a deficit at present. 

Firstly, examined the change of the number of the red deer population 

with the help of an age-group population-dynamic model on the basis of the 

estimated age groups, the ratio of recruitment, the sex ratio, the mortality 

rate, the ratio of poaching and the known bag. 

I proved that the red deer stock was under estimated by the game 

managers in 1970 the estimated number was 2 890. According to the model 

calculations there were more than double of it, that is 6 736 red deer in the 

county. It might be resulted that the today’s number of them is 15 752. 

The reduction effected mainly the females and as a consequence the 

ratio of hinds decreased. This process must be stopped. 

The elaborated model is also suitable for population modelling the 

dynamics of other game species. Knowing the basic data (sex ratio, starting 
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age structure, the ratio of recruitment, mortality, hunting and poaching ratio) 

one can count the change of number in the given period. 

Examining the quality of the deer stock in Somogy County I found that 

the quality is excellent but the number of aged stags and the trophies has 

diminished recently. I proved with the help of statistical method that the red 

deer stock has been grown younger. Because of stock size reduction 

nowadays those stags are shot down as well that were not shot down earlier. 

Now the hunters have to decide not between the poor and the good quality, 

but between the good and the excellent, which requires a very good 

professional experience. 

If we want to maintain the quality of red deer stock in Somogy County 

we must reduce the numbers very carefully. 

It is more and more difficult to meet this just requirement as the „minus 

point” system has come to an end and the hunters do not shoot the promising 

stags only because of the professional honour. And this is a serious 

responsibility.

I have done the comparative examination of the financial data found in 

the report of the game management concerning the counties of the South-

Transdanubian region. 

The most healthy budget structure was in Tolna County neverless the 

2003/2004 hunting year showed a deficit. In Somogy and Baranya counties 

the damage caused by game was so big that the management could not 

compensate it. 

As for the income in the counties Tolna and Somogy the services should 

be developed because in this field they have reserves if we compare them 

with Baranya County. 
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A have introduced the so called big game unit which showed the difference 

among the counties. To produce a big game unit causes a loss of 20% in 

Somogy, 10% in Baranya, 2% in Tolna County in the financial balance. 

I have examined the damage caused by game, which cause the biggest 

loss in Somogy County. In the territory with forest the bag is bigger so the 

damage caused by game is bigger as well.  

The damage caused by game and the bag of red deer and wild boar is in 

direct proportion to the size of the game farming and the size of the forest 

respectively. 

In the case of the forest damage caused by game the relation is not so 

close.

The number of wild boars shot has a closer connection with the size of 

other areas – mainly the agricultural areas – than the size of the territories 

covered by forest.  

The bag of the wild boars is not sufficient. It should be increased 

because of the damages. The red deer – beside the wild boar – is 

„responsible” for the damages caused in the agriculture and in the forests. 

The deep interviews and the SWOT analyses show that in the difficult 

market conditions the functioning of the hunting societies, game-processing 

factories, game reservations became uncertain. 

The big damage caused by game, the low price of venison on the world 

market, the high price of energy and fuel make a disadvantageous situation 

for them. The hunting societies and the game reservations are loosers after 

joing the EU because the trophy got a VAT of 25%. 

They are not able to increase their income, while their costs are 

growing. Under such conditions they are not able to invest, to make their 

business reasonable. They consider important to give a high quality service 

and make publicity involving the Internet. 
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The State is expected to decrease the administration and to ease the 

prescriptions of the authorities. To decrease the VAT would be very important 

for them as well. Aiding and concessions are not considered very necessary. 

To improve the possibilities of game management it would be necessary 

if the State gave the region development priority. They should be able to 

concentrate on the professional work, to carry out the decrease the stock of 

big game while maintaining the internationally good quality. 

As for the cost of the hunters I made certain that in the examined period 

the obligatory costs have increased which is counter balanced with the 

decrease of the sum spent on the hunting equipment and the decrease of the 

days spent on the hunting. 

The hunting societies compensate the loss with the increasing of the 

membership fees and the entrance fees. 

Summing up: In my thesis I show the system of modelling the big game 

population with the help of which the change of the number of big games can 

be traced on the base of the bag. I have elaborated an indicator the so called 

big game unit with the help of which one can determine the value of a stock of 

big games with different scale and composition living in a given bag. 

Controlling the result of the management with this indicator the different bag 

can be comparable. I proved that the role of the red deer in causing damages 

bigger than that of the wild boar. I carried out primer and secunder survey to 

know the economical features of game management. I have determined that 

the situation of the section is very unfavourable due to the damage caused by 

big number of games, the low price of the venison, and the restrictions after 

joining the EU. 
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1. melléklet: A vadgazdálkodás SWOT analízise 

Er sségek
A nagyvadállomány mennyiségi és min ségi
(trófea) értékei  
A vadállomány magas eszmei értéke - vö. 
nemzeti kincs  
A gazdálkodás magas színvonala - vö. 
világhír  magyar vadgazdálkodás  
A szakszemélyzet magas és növekv
képzettségi szintje  
A felügyeleti hálózat kiépítése és hatékony 
m ködtetése.  
A vadászati eredmény nagy biztonságú 
garantálása  
Az ágazat jó infrastrukturális ellátottsága (pl. 
vadászházak)  
A vadászat tradícióinak ápolása  

Gyengeségek 
A társadalmi beágyazottság alacsony foka - 
különösen a nagyvárosokban  
A PR tevékenység elégtelen szintje és 
alacsony hatásfoka  
A vadorzás (küls  és bels ) illetve 
vadelhullás magas aránya  
A nagy s r ség  nagyvadállomány 
károkozásának növekedése  
A felaprózódott vadászatszervez i hálózat - 
bels  konkurencia  
Helyenként romló kapcsolat a 
gazdálkodókkal, földtulajdonosokkal.  
Konfliktushelyzet fenntartása a 
természetvédelemmel  

Lehet ségek 
Az ökológiai szemlélet  vadgazdálkodás 
elterjesztése
A min ség (vadászat, trófea, hús stb.) piaci 
érvényesítése  
A széles érdekkörök számára elfogadható 
s r ség  nagyvadállomány fenntartása  
A vadállomány területfoglalásának 
növekedése a telepítend  erd területek révén 
A vadgazdálkodási els dleges rendeltetés
erd területek növekedése  
A fácángazdálkodás hatékonyabbá tétele – 
fácános vadászerd k kialakítása  
A vidékfejlesztésben való meghatározó 
részvétel az öko- és vadászati turizmus 
révén.  
Hatékonyabb PR rendszer kidolgozása és 
bevezetése  
A társadalmi elfogadottság növelése.  

Veszélyek
Az él helyek romlása él hely-vesztés illetve 
fragmentáció miatt.  
A vadászat társadalmi támogatásának 
visszaszorulása, a vadászatellenesség 
növekedése (állatvédelem, sötét zöldek)  
A vadászott fajok körének csökkenése, a 
vadászat/vadgazdálkodás számára elveszett 
területek növekedése.  
Állategészségügyi problémák lehetséges 
begy r zése (sertéspestis, EBHS, 
echinococcus stb.) és terjedése, EU 
szankciók bevezetése  
A nagyvadas jelleg  vadászterületek 
felaprózódása  
A felügyeleti munka tényleges területi 
részének csökken  hatásfoka.  

Forrás: Mészáros és mtsai., 2001  



2. melléklet: Vadgazdálkodási jelentés E tábla: Pénzügyi adatok 

Forrás: Vadgazdálkodási jelentés nyomtatvány
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3. melléklet: 2003 2004 vadászati év Pénzügyi adatok 

Forrás: Országos Vadgazdálkodási Adattár
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4. melléklet: A Dél-dunántúli Régió megyéinek vadgazdálkodási 
bevételei 1994-t l 2003-ig (1000 Ft) 

Év Bérlelövés 
külföldi 

Szolgáltatás 
külföldi 

Bér-
lelövés 

Szolgál-
tatás Él  vad L tt vad Egyéb 

bevétel 
1994 359300 85710 14395 3516 2642 95985 64898 
1995 448029 100004 10433 3455 5227 181111 140489 
1996 482527 101820 7775 4387 8126 269879 125344 
1997 510039 114401 34824 13142 1002 251214 217873 
1998 614400 137050 54420 23780 3426 229593 148306 
1999 723817 135745 55510 26103 7970 269331 157297 
2000 805745 109959 100805 47815 11325 367008 205378 
2001 724702 111576 166366 42792 22256 403340 192101 
2002 739853 66224 242644 84141 804 384878 180463 

So
m

og
y 

m
eg

ye
 

2003 700457 81770 218017 39235 18707 244320 228925 
1994 136060 26730 3241 2556 321000 58491 27940 
1995 180379 34581 7397 5435 3638 99276 33561 
1996 160346 41489 21333 2704 1880 147299 33616 
1997 221330 48789 34574 32832 1800 137194 83125 
1998 283315 99049 31768 20422 1500 133148 53794 
1999 285644 84171 63331 33110 0 169233 66384 
2000 397654 119799 57805 36526 1839 211543 73342 
2001 324981 94884 189484 70494 4089 263020 190495 
2002 379062 78972 116551 38309 11523 245436 122827 

B
ar

an
ya

 m
eg

ye
 

2003 277795 116734 121300 95408 4107 157112 114759 
1994 143425 7656 21807 24539 3119 50538 28611 
1995 170931 39027 9010 6016 3710 88632 23149 
1996 149834 46875 14508 6796 3078 113910 30238 
1997 200200 55228 11864 12956 4492 94043 64981 
1998 268094 71314 32538 17790 14004 101818 51045 
1999 273723 64551 82485 38964 7237 143649 60251 
2000 332203 71054 66205 16808 8152 164949 85324 
2001 346720 68351 101469 40935 7028 186503 71877 
2002 399108 49067 85301 32684 7840 171944 111505 

To
ln

a 
m

eg
ye

 

2003 312946 14169 120280 29929 7783 107521 87418 

Forrás: Országos Vadgazdálkodási Adattár 
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5. melléklet: A Dél-dunántúli Régió megyéinek vadgazdálkodási 
kiadásai 1994-t l 2003-ig (1000 Ft) 

Év Munkabér Vadgazdálkodás Mez gazdasági kár Erdei vadkár Egyéb kiadás 
1994 74517 242801 108579 30568 119738 
1995 87612 319127 178770 31702 203114 
1996 105624 348820 277446 31155 201266 
1997 161400 444328 258590 21219 249307 
1998 164138 489228 238668 16961 190481 
1999 185187 594734 278698 29388 304333 
2000 194788 640241 409886 39439 409735 
2001 287080 644809 394904 55948 405615 
2002 274875 736948 469274 52977 326319 

So
m

og
y 

m
eg

ye
 

2003 268820 834842 432357 43099 247323 
1994 38529 64714 31981 5694 77929 
1995 52615 102698 51760 2830 80455 
1996 49859 150024 82146 6983 64325 
1997 91819 213183 86743 16877 98413 
1998 109434 255437 88544 1709 115413 
1999 103275 295570 117905 21561 121188 
2000 172445 336100 160536 38775 230930 
2001 194976 310608 187668 20955 378648 
2002 188640 388916 265854 4961 177847 

B
ar

an
ya

 m
eg

ye
 

2003 152696 422849 258475 4671 150311 
1994 30788 96549 9141 2131 73701 
1995 42785 129432 13675 2978 58267 
1996 41129 156516 27202 2975 61106 
1997 65813 206922 17295 3560 100850 
1998 77179 274088 26032 1264 130009 
1999 101024 317708 32130 1368 123403 
2000 127264 346841 50419 1328 126129 
2001 138820 364757 58862 2746 158552 
2002 147542 409589 61809 1779 159545 

To
ln

a 
m

eg
ye

 

2003 119203 360867 40963 5127 166365 

Forrás: Országos Vadgazdálkodási Adattár 
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6. melléklet: A Dél-dunántúli Régió megyéinek vadföldm velési és 
takarmányozás adatai 1994-t l 2003-ig

M velt Felhasznált takarmányok (t) 
Év Megye vadföld 

(ha) 
vadlegel

(ha) 

Sarjaztatott
vadlegel

(ha) szálas szemes lédús táp

Baranya 814 491 241 719 2789 502 83
Somogy 3613 1803 1102 521 4903 8431 278 1994 
Tolna 1388 630 700 624 2839 1855 257 

Baranya 820 575 - 752 2766 1090 27
Somogy 4198 1032 1167 673 6268 8504 299 1995 
Tolna 1120 1247 266 780 2591 755 285 

Baranya 976 433 334 520 2682 678 14
Somogy 4136 1204 1416 9256 5165 2106 97 1996 
Tolna 1200 1563 530 1244 2270 3483 311 

Baranya 1278 1619 490 810 5755 1438 32
Somogy 5193 1413 1022 1058 5416 4655 76 1997 
Tolna 1291 1372 800 622 3072 3558 225 

Baranya 1377 398 440 637 5850 1882 28
Somogy 4556 1455 1510 1119 9104 4610 160 1998 
Tolna 1517 1204 621 838 3734 3927 289 

Baranya 1404 1114 804 414 4735 1282 529 
Somogy 4245 1657 1148 855 10828 5683 861999 
Tolna 1816 1043 513 607 5443 2054 853 

Baranya 1355 1333 390 380 4053 1493 70
Somogy 3746 1813 1390 806 8357 4856 91 2000 
Tolna 1315 1693 467 924 3781 3398 279 

Baranya 1263 1129 790 607 3861 900 45
Somogy 4062 1751 1072 511 14859 4655 113 2001 
Tolna 1593 1378 786 740 4051 4528 319 

Baranya 1310 1245 515 1124 7842 2579 63 
Somogy 4244 1793 1113 1120 9175 6774 182 2002 
Tolna 1658 1519 919 1360 5907 5415 276 

Baranya 1280 1729 - 543 4787 1795 131 
Somogy 6461 2379 - 473 11700 7712 344 2003 
Tolna 1452 1688 - 901 5236 4950 295 

Forrás: Országos Vadgazdálkodási Adattár 
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7. melléklet: Mélyinterjú kérd ív vadásztársaság vezet jének

Hogyan ítéli meg a társaság gazdasági helyzetének változását a mai napig? 

Milyen f  bevételi forrásaik voltak? 

Milyen arányban oszlik meg a vadászati bevétel az apróvad és a nagyvad között? 

Milyen arányban oszlik meg a vadászati bevétel a külföldi és hazai vadászok között? 

Változott-e az elmúlt id ben az arányuk? 

Van-e saját infrastruktúrája a társaságnak a vendégvadászok elhelyezésére, kiszolgálására? 

Származik-e bevétele szolgáltatásból? 

Hogyan oldják meg a vendégvadászok szervezését (vadászat szervez  iroda, saját iroda)? 

Fordítanak-e pénzt, hogy reklámozzák a vadászataikat? 

Összefognak-e más társaságokkal, bármilyen cél érdekében? 

Tagjai-e a terméktanácsnak, ha igen milyen hatásai vannak a társaság gazdálkodására? 

Elegend  bevételt jelent-e vadásztatás? 

Mennyi a bevétel vadhúsból, és hogyan változott? 

Mennyi a bevétel a trófeából és hogyan változott? 

Milyen a fizetési fegyelem? 

Van-e bevételük él  vadból? 

Van-e vadaskertjük? Ha igen milyen arányban származik abból a bevétel? 

Van-e egyéb bevételük 
 Mik ezek 

Van-e a tagok számára a tagdíjon kívül más kötelezettség (társadalmi munka, egyéb)? 

A társaság vezet i részesülnek-e díjazásban? 

Lehetne-e növelni a vadászatból származó bevételt? 

Lehetséges-e a kiadások csökkentése? 

Milyen a kapcsolat a terület tulajdonosaival? 
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Milyen kilátásaik vannak a jöv re nézve? 

Mi jelenti a legnagyobb anyagi terhet a társaság számára? 

A földtulajdonosok együttm ködnek a társasággal a mg-i vadkár elhárításban? 

Az erd tulajdonosok együttm ködnek a társasággal az erdei vadkár elhárításban? 

Jellemz -e a területen a kerítés építése a csemeték védelmére? 

Ki viseli a költségeket? 

Milyen állami beavatkozást tartana szükségesnek a vadgazdálkodásban (gazdasági, 
törvényi) 

Milyen arányúnak becsli a területen az orvvadászat mértékét? 
 Bels
 Küls

Mennyi kárt okoznak a vadütközések? 

Egyéb megjegyzés, hozzáf zés 
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8. melléklet: Mélyinterjú kérd ív vadfeldolgozó vezet jének

Hogyan ítéli meg a társaság gazdasági helyzetének változását a mai napig? 

Hogyan változtak a felvásárlási árak? 

Mi befolyásolja a felvásárlási árakat? 

Milyen egyéb költségek merülnek fel az átvétel kapcsán és ezt ki viseli? 

Milyen szigorúak az egészségügyi el írások? 

Szigorúbbak-e mint az EU-ban? 

Hány százaléknyi az egészségügyi elkobzás? 

Milyen jelleg  a feldolgozás szezonális, folyamatos? 

Milyen jellemz  üzemeltetési költségeik vannak? 

Van-e lehet ség a költségcsökkentésre? 

Milyen értékesítési csatornáik vannak? 
 Belföld 
 Külföld 

Milyen terméket tudnak külföldön értékesíteni? 

Változtak-e az értékesítési lehet ségek a hipermarketek megjelenésével? 

Diktálják-e a hipermarketek az árakat? 

Tudnák-e növelni az értékesítést, voltak-e, vannak-e eladatlan készletek? 

Tudják-e érvényesíteni a költségeiket az eladási árban, milyen a haszonkulcs? 

Van-e marketingstartégiájuk, reklámozzák-e termékeiket? 

Összefognak-e más társaságokkal? 

Tagjai-e a terméktanácsnak, ha igen milyen hatásai vannak a társaság gazdálkodására? 

Van-e egyéb bevételük 
 Mik ezek 

Milyen kilátásaik vannak a jöv re nézve? 

Milyen állami beavatkozást tartana szükségesnek a vadfeldolgozásban (gazdasági, törvényi) 

Egyéb megjegyzés, hozzáf zés 
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9. melléklet: Mélyinterjú kérd ív vadaskert vezet jének 

Hogyan ítéli meg a társaság gazdasági helyzetének változását a mai napig? 

Milyen jellemz  üzemeltetési költségeik vannak? 

Van-e lehet ség a költségcsökkentésre? 

Milyen szigorúak az egészségügyi el írások? 

Szigorúbbak-e mint az EU-ban? 

Hogyan értékesítik a vadat? 

Milyen értékesítési csatornáik vannak? 
 Belföld 
 Külföld 

Tudnák-e növelni az értékesítést? 

Tudják-e érvényesíteni a költségeiket az eladási árban, milyen a haszonkulcs? 

Van-e marketingstartégiájuk, reklámozzák-e termékeiket? 

Fellépnek-e a piacon más társaságokkal közösen? 

Tagjai-e a terméktanácsnak, ha igen milyen hatásai vannak a társaság gazdálkodására? 

Van-e egyéb bevételük 
 Melyek ezek 

Milyen kilátásaik vannak a jöv re nézve? 

Milyen állami beavatkozást tartana szükségesnek a vadaskerteki vadgazdálkodássban 
(gazdasági, törvényi) 

Egyéb megjegyzés, hozzáf zés 
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10. melléklet: Zárt SWOT analízis  

ER SSÉGEK 
Meghatározó a vállalat piaci szerepe? 
Jó a vásárlók véleménye? 
Fejlett technológiát használ a vállalat? 
Egyedülálló versenyel nnyel rendelkezik? 
Jók a pénzügyi er forrásai? 
Gazdaságos üzemméretet használ? 
Jó a vállalat menedzsmentje? 
Kimagasló szakértelm ek az alkalmazottak? 
Sikeres a vállalati stratégia? 

GYENGESÉGEK 
Elavult a technológia? 
Nincs egyértelm en meghatározott stratégia? 
Hiányoznak a megfelel  szakértelmek? 
Elhasználódtak a létesítmények? 
Rossz a vállalat imázsa? 
Nem sikeres a kutatási-fejlesztési részleg? 
Rosszul funkcionál a menedzsment? 
A pénzügyi háttér nem rendezett? 

LEHET SÉGEK 
Gyorsabb piaci növekedés? 
Kiegészít  termékek fejlesztése? 
Új piacokra való belépés? 
Új technológia alkalmazása? 
A termékcsoport továbbfejlesztése? 
További célcsoportok feltérképezése? 
Egy nyersanyag-forrás megszerzése? 
Beszállítás helyett saját el állítást
választani? 
Új szervezeti felépítés kidolgozása? 

VESZÉLYEK 
Új versenytársak megjelenése a piacon? 
Romlik a piaci pozíció? 
A piaci növekedés lassulása? 
Változó fogyasztói igények? 
Szigorodó szabályozás? 
Helyettesít  termékek megjelenése? 
Rossz demográfiai változások? 
Kedvez tlen gazdasági ciklusok hatása? 
A beszállítók javuló alkupozíciója? 
Fogyasztói érdekvédelem fokozódó 
nyomása? 

Forrás Chikán (1997) 
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11. melléklet: Kérd ív egyéni vadász éves költségeinek alakulásáról 

1. Tagja-e valamelyik vadásztársaságnak? Ha igen, melyiknek? 

Területtel rendelkez  vadásztársaság  
Bérkilöv  vadásztársaság 

2. Sportvadász, vagy hivatásos vadász? 

___________________________________________________________________ 

3. Mióta vadászik?  

___________________________________________________________________ 

4. Évente átlagban hány napot vadászik? 

___________________________________________________________________ 

5. Milyen fegyverrel rendelkezik? 

Sörétes ____ db 
Golyós ____ db 

6. Éves szinten mennyi l szert használ el? 

Sörétes ____ db 
Golyós ____ db 

7.  Rendelkezik-e vadászkutyával? Ha igen, mennyivel? 

___________________________________________________________________ 

8. Évente hány km-t utazik a vadászat érdekében? 

___________________________________________________________________ 

9. Vadászfelszerelésének értéke? 

Kb.: ___________________ Ft

10.  Vadászfelszerelésére mennyit költ évente?  

Kb.: ____________________________ Ft

11. Trófeáért kifizetett éves összeg (ha igen, mennyi)? 

_______________________ Ft 

12.  Vadhúsért fizetett összeg (ha igen, mennyi)? 

_______________________ Ft 
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12. melléklet: Somogy megye évi vadgazdálkodási jelentéseinek 
összesítése és korreláció a becsült vadlétszám és a nagyvad teríték között 

Gímszarvas Dám z Vaddisznó 
Év Teríték Becslés Teríték Becslés Teríték Becslés Teríték Becslés

1969 Vt.-k 296 1040 11 65 681 6064 349 1080 
1970 779 2890 15 30 1587 6669 719 1284 
1971 916 3374 30 271 1759 9417 892 1308 
1972 1132 3620 29 296 2098 9874 1120 1433 
1973 1401 3761 49 296 2174 10214 1202 1483 
1974 1670 3824 33 364 2621 10279 1280 1279 
1975 2027 4288 43 363 3335 10506 1583 1261 
1976 2185 4369 29 372 3822 11584 1765 1421 
1977 2513 4705 49 283 4479 12045 1940 1477 
1978 2394 4820 52 361 4303 12760 1671 1537 
1979 2726 5056 60 375 4714 12940 1952 1544 
1980 2298 5214 66 502 3552 11872 1977 1687 
1981 2219 5410 87 597 3146 12485 2409 2186 
1982 2737 5571 113 691 3040 12376 2755 2406 
1983 2797 6316 162 771 2812 12563 3251 2679 
1984 2883 6789 186 1053 2828 15774 3431 2962 
1985 3677 7708 206 1388 2721 13412 3735 3215 
1986 4141 7892 266 1592 2199 13797 3638 3379 
1987 4241 7759 365 1454 1898 12895 3358 3205 
1988 4791 6676 468 1388 2088 12219 4423 2968 
1989 4535 6743 567 1406 2396 13575 4163 3152 
1990 5111 8588 744 1764 2994 16788 4955 4338 
1991 6669 10053 1207 2200 3892 17552 6090 5355 
1992 5812 10964 1668 2298 3504 18124 5520 5812 
1993 4650 7948 1749 2202 3043 15433 5227 5087 
1994 3557 7583 1476 2339 2905 17415 5081 5491 
1995 2779 7037 1214 2047 2603 14430 5371 4911 
1996 2713 7562 1138 2032 2365 14725 5675 5490 
1997 3084 9732 1241 2470 2449 14943 5823 7560 
1998 3121 10335 1602 3353 2639 16180 7194 8315 
1999 3896 10828 1513 3352 2925 16414 8263 9105 
2000 5056 11523 2153 3998 3614 16809 8239 9379 
2001 5987 12314 2278 4271 4180 16937 10844 9693 
2002 7404 12275 3398 4585 4600 17855 10566 11300 
2003 7404 11763 3040 4610 4811 18470 8821 9688 

Korreláció 0,88 0,96 0,56 0,97
Szignifikancia P=0,001 P=0,001 P=0,02 P=0,001 

Forrás: Somogy megyei Vadászati és Halászati Felügyel ség 



156

13. melléklet: A 2 próba eredményei, bázisév 1974 

Év Mennyiség (db) Arány (%) 
fiatal középkorú id s összes fiatal középkorú id s

2

1974 235 216 147 598 39% 36% 25% 
1975 236 221 179 636 37% 35% 28% 2.03 
1976 289 225 229 743 39% 30% 31% 8.05* 
1977 369 299 243 911 41% 33% 27% 1.89 
1978 429 265 232 926 46% 29% 25% 10.64* 
1979 441 304 242 987 45% 31% 25% 5.74 
1980 334 286 266 886 38% 32% 30% 5.59 
1981 358 282 192 832 43% 34% 23% 2.00 
1982 387 303 191 881 44% 34% 22% 3.43 
1983 202 97 37 336 60% 29% 11% 43.42* 
1984 180 89 27 296 61% 30% 9% 46.18* 
1985 269 138 36 443 61% 31% 8% 65.17* 
1986 280 154 35 469 60% 33% 7% 68.65* 
1987 290 125 39 454 64% 28% 9% 74.44* 
1988 257 143 41 441 58% 32% 9% 53.08* 
1989 325 159 49 533 61% 30% 9% 68.62* 
1990 677 393 390 1460 46% 27% 27% 17.67* 
1991 815 382 405 1602 51% 24% 25% 36.45* 
1992 680 478 348 1506 45% 32% 23% 6.26* 
1993 455 386 311 1152 39% 34% 27% 1.66 
1994 504 371 291 1166 43% 32% 25% 3.68 
1995 380 316 238 934 41% 34% 25% 0.84 
1996 338 315 214 867 39% 36% 25% 0.01 
1997 305 291 202 798 38% 36% 25% 0.19 
1998 310 395 249 954 32% 41% 26% 7.78* 
1999 438 439 256 1133 39% 39% 23% 1.42 
2000 615 437 249 1301 47% 34% 19% 12.40* 
2001 689 440 245 1374 50% 32% 18% 22.12* 
2002 795 407 271 1473 54% 28% 18% 36.66* 
2003 796 465 250 1511 53% 31% 17% 34.19* 
2004 713 487 185 1385 51% 35% 13% 44.50* 

* P<0,05 
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14. melléklet: A Dél-dunántúli Régió megyéinek összesített 
vadgazdálkodási bevételei, kiadásai és egyenlegei 1994-t l 2003-ig, 
valamint ezek lineáris trendvonalának meredeksége (m) (1000 Ft) 

Folyó áron Inflációval korrigált 
Megye Év Összes

bevétel 
Összes
kiadás Egyenleg Összes

bevétel 
Összes
kiadás Egyenleg 

1994 626446 576203 50243 626446 576203 50243 
1995 888748 820325 68423 693251 639879 53372 
1996 999858 964311 35547 631004 608570 22433 
1997 1142495 1134844 7651 609485 605403 4082 
1998 1210976 1099476 111500 565194 513155 52040 
1999 1375773 1392340 -16567 583736 590766 -7029 
2000 1648035 1694089 -46054 636845 654642 -17797 
2001 1663133 1784356 -121223 588534 632847 -44313 
2002 1699007 1890393 -191386 570968 625203 -54235 
2003 1531431 1826431 -295000 491549 586240 -94691 

So
m

og
y 

m
eg

ye
 

m 114027 150384 -36357 -13223 2026 -15249 
1994 255285 218847 36438 255339 218847 36492 
1995 364267 290358 73909 284140 226488 57651 
1996 408667 353337 55330 257907 222989 34918 
1997 559644 507035 52609 298552 270487 28065 
1998 622996 571573 51423 290769 266285 24484 
1999 701873 659499 42374 297803 279823 17979 
2000 898508 938786 -40278 347208 362772 -15565 
2001 1137447 1092856 44591 402509 386730 15780 
2002 992680 1026218 -33538 333600 344871 -11271 
2003 887215 989002 -101787 284773 317444 -32671 

B
ar

an
ya

 m
eg

ye
 

m 89852 104019 -14167 9013 17122 -8109 
1994 279695 212310 67385 279695 212310 67385 
1995 340475 247137 93338 265581 192775 72806,6 
1996 365239 288928 76311 230500 182340 48159,4 
1997 443764 394440 49324 236734 210421 26312,8 
1998 556603 508572 48031 259781 237364 22417,3 
1999 670860 575633 95227 284644 244239 40404,5 
2000 744695 651981 92714 287770 251943 35827,2 
2001 822883 723737 99146 291194 256109 35084,9 
2002 857449 780264 77185 288154 262215 25938,8 
2003 680046 692525 -12479 218277 222282 -4005,43 

To
ln

a 
m

eg
ye

 

m 63801 67076 -3275 525 6522 -5997 

Forrás: Országos Vadgazdálkodási Adattár 
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15. melléklet: A Dél-dunántúli Régió megyéinek összesített 
vadgazdálkodási bevételei és kiadásai valamint egyenlegei a megyék 
term területére és erd területére vetítve 1994-t l 2003-ig, valamint ezek 
lineáris trendvonalának meredeksége (m) (1000 Ft/km2)

Összes bevétel Összes kiadás Egyenleg 
Megye Év Term -

terület 
Erd -
terület 

Term -
terület 

Erd -
terület 

Term -
terület 

Erd -
terület 

1994 128,7 388,2 118,4 357,0 10,3 31,1 
1995 182,6 550,7 168,5 508,3 14,1 42,4 
1996 205,4 619,5 198,1 597,5 7,3 22,0 
1997 234,7 707,9 233,1 703,2 1,6 4,7 
1998 248,8 750,3 225,8 681,2 22,9 69,1 
1999 282,6 852,4 286,0 862,7 -3,4 -10,3 
2000 338,5 1021,1 348,0 1049,7 -9,5 -28,5 
2001 341,6 1030,5 366,5 1105,6 -24,9 -75,1 
2002 349,0 1052,7 388,3 1171,3 -39,3 -118,6 
2003 314,6 948,9 375,2 1131,7 -60,6 -182,8 

So
m

og
y 

m
eg

ye
 

m 23,4 70,7 30,9 93,2 -7,5 -22,5 
1994 67,9 245,9 58,3 210,8 9,7 35,1 
1995 97,0 350,9 77,3 279,7 19,7 71,2 
1996 108,8 393,6 94,0 340,3 14,7 53,3 
1997 149,0 539,1 135,0 488,4 14,0 50,7 
1998 165,8 600,1 152,1 550,5 13,7 49,5 
1999 186,8 676,0 175,5 635,2 11,3 40,8 
2000 239,2 865,4 249,9 904,2 -10,7 -38,8 
2001 302,8 1095,6 290,9 1052,6 11,9 43,0 
2002 264,2 956,2 273,1 988,5 -8,9 -32,3 
2003 236,1 854,6 263,2 952,6 -27,1 -98,0 

B
ar

an
ya

 m
eg

ye
 

m 23,9 86,5 27,7 100,2 -3,8 -13,6 
1994 92,1 604,1 69,9 458,6 22,2 145,5 
1995 112,1 735,4 81,4 533,8 30,7 201,6 
1996 120,3 788,9 95,1 624,1 25,1 164,8 
1997 146,1 958,5 129,9 852,0 16,2 106,5 
1998 183,3 1202,2 167,4 1098,5 15,8 103,7 
1999 220,9 1449,0 189,5 1243,3 31,4 205,7 
2000 245,2 1608,5 214,7 1408,2 30,5 200,3 
2001 270,9 1777,4 238,3 1563,2 32,6 214,1 
2002 282,3 1852,0 256,9 1685,3 25,4 166,7 
2003 223,9 1468,8 228,0 1495,8 -4,1 -27,0 

To
ln

a 
m

eg
ye

 

m 21,0 137,8 22,1 144,9 -1,1 -7,1 
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16. melléklet: A vadászok személyes kiadásaival kapcsolatos kérd íves 
felmérések eredményei 

2002 (Simon, 2002) 2005 
1. Területtel rendelkez  vadásztársasági tag vagy bérkilöv  vadásztársasági tag? 
Területtel rendelkez 73% 80% 
Bérkilöv 25% 3%
Egyik sem - 16% 
Mindkett 2% 1%
2. Sportvadász vagy hivatásos vadász? 
Sportvadász,  94 f  85% 59 f  79% 
Hivatásos vadász 16 f  15% 16 f  21% 
3. Mióta vadászik? 
Több mint 15 - éve 52% 63% 
5 - 15 éve 38% 28% 
0 - 5 éve 10% 9%
4. Évente átlagban hány napot vadászik? 
Éves átlag 79 77
Sportvadász éves átlag 56 50
Hivatásos vadász éves átlag 208 176 
5. Milyen fegyverrel rendelkezik? 

Sörétes golyós Sörétes golyós 
Egy sem 1% 4% 1% 4%
1 db 65% 55% 54% 56% 
2 db 23% 27% 31% 29% 
3 db 9% 11% 13% 7%
4 db 1% 3% 1% 1%
5 db 1% - - -
6 db - 1% - 3%
Mindkett 95.5% 94.6% 
6. Éves szinten mennyi l szert használ el? 
Sörétes átlag 184 213 
 Sport vadász átlag 168 121 
 Hivatásos vadász átlag 274 551 
Golyós átlag 58 48
 Sport vadász átlag 48 26
 Hivatásos vadász átlag 115 128 
7. Rendelkezik-e vadászkutyával? 
Nem 48% 48% 
1 kutya 60% 78% 
2 kutya 33% 14% 
3 kutya 5% 6%
4 kutya 2% 3%
5 kutya - 6%
6 kutya 

a megmaradt 
52%-ból 

- 3%
Átlag 1,49 0,85 
Sportvadász átlag 1,45 0,59 
Hivatásos vadász átlag 1,60 1,81 

Folytatás a következ  oldalon 
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Folytatás az el z  oldalról 
8. Évente, hány km-t utazik a vadászat érdekében? 
Éves átlag 5249 4489 
Sportvadász éves átlag 2939 3872
Hivatásos vadász éves átlag 18650 6762 
9. Vadászfelszerelésének értéke? 
Éves átlag 891.500,- Ft 810.300,- Ft 
Sportvadász éves átlag 811.383,- Ft 732.500,- Ft 
Hivatásos vadász éves átlag 1.362.500,- Ft 1.097.000,- Ft 
10. Vadászfelszerelésére mennyit költ évente? 
Éves átlag 78.890,- Ft 77.130,- Ft 
Sportvadász éves átlag 70.340,- Ft 68.560,- Ft 
Hivatásos vadász éves átlag 127.500,- Ft 108.800,- Ft 
11.Trófeáért kifizetett éves összeg? 
Éves átlag 255.000,- Ft 92.800,- Ft 
Sportvadász éves átlag 265.200,- Ft 112.000,- Ft 
Hivatásos vadász éves átlag 150.000,- Ft 22.200,- Ft 
12. A vadhúsért fizetett összeg? 
Éves átlag 29.000,- Ft 10.900,- Ft 
Sportvadász éves átlag 26.090,- Ft 9.260,- Ft 
Hivatásos vadász éves átlag 47.500,- Ft 16.900,- Ft 






