
                                        Tisztelt Vadásztársak 

 
 

 
    Eddigi vadásztársasági, valamint intézőbizottsági megbízásom 
tapasztalatai alapján arra a következtetésre jutottam, hogy sem a VT 

tagjai, sem a Vezetőség számára sem kristályosodtak ki kellően a 
Társaság jövőbeni vadgazdálkodására vonatkozó határozott céljai, 

célkitűzései.  
 
    Meglátásom szerint - pusztán szakmai szempontokat figyelembe véve - 

az elavult vadgazdálkodás, a bebetonozott, „akkumulálódott”, idejétmúlt 
sémákra épülő tevékenység nem állja meg a helyét ebben a felpörgött, 

válságokkal terhes, eredményorientált világunkban. A modern, 
hosszútávon fenntartható vadgazdálkodás réges-régen túllépett a múlt 
rendszer állattenyésztésen alapuló, a vad igényeit figyelmen kívül hagyó 

leegyszerűsített gyakorlatán. 
 

    Ezzel a levéllel az volt a célom, hogy rögzített formában, és nem a 
levegőbe beszélve, tudásom legjavát adva felhívjam a figyelmet az eddigi 

szakmai hiányosságok pótlására, esetleges új módszerek, lehetőségek 
minél hatékonyabb kihasználására, valamint ezek ismeretében, egy 
hosszabb távú átgondolt eredményes vadgazdálkodás megteremtésére. 

 
     A területet járó, gyakorló vadászként, valamint vadgazdaként 

felelősen, túlzás nélkül állíthatom, hogy vadászterületünk adottságai 
magasan jobbak annál, mint amit az eddigi eredmények mutatnak.  
 

Megfelelő módszerekkel, melyet a későbbiekben szeretnék taglalni, az 
eddigi vadlétszámot, valamint annak minőségi mutatóit jelentős 

mértékben javítani lehet. Ezen módszerek, gyakorlati tennivalók részletes 
átvizsgálása során kiderül majd az is, hogy a forráshiányra való hivatkozás 
inkább csak ürügy a pluszmunka elkerülésére. A tenni akarás hiánya, csak 

a túlélésre irányuló regnálás, az ésszerű kereteken belüli minimális 
kockázatvállalástól való félelem nem lehet irányadó tevékenységünkben. 

 A lehetőségek ismertetése után szeretném, ha a Vezetőség kialakítana 
egy egységes állásfoglalást a vadgazdálkodás további pontos céljai 
ügyében, ami mentén haladva a Tagság megelégedésére végezhetjük 

munkánkat. 
 

   Le kell szögezni, hogy a bölcs hasznosításon alapuló fenntartható 
gazdálkodás ökonómiai, ökológiai, gazdaságtani irányelvei a gyakorlatban 
számtalan gazdálkodó egységnél bizonyították létjogosultságukat. 

Eredményeik magukért beszélnek, melyek számunkra is követendő 
példaként szolgálhatnak. 

 
 
Élőhelyfejlesztés 

 
     Területünk túlnyomó része apróvadas jellegű. Ennek megfelelően kell 

az élőhely fejlesztését végrehajtani. Elsősorban a legnagyobb bevételt 
produkáló őz, valamint a Tagság vadászatait adó fácán, és mezei nyúl 



élőhelyének javítására kell ebben az esetben a hangsúlyt fektetni. Ezt a 

kiemelt fontosságú feladatot a természetvédelmi szabályok szigorú 
figyelembevételével szabad csak végrehajtani. Egyeztetve a Hatóságokkal 

és a területen erdészeti-mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdákkal. 
Meg kell őket győzni, hogy a terveink harmonizálnak a természetvédelem 
érdekeivel, diverzebb, a védett fajok számára is előnyösebb élőhelyet 

teremtünk. A gazdák kárait is enyhítjük azzal, ha a csenderesekbe, 
facsoportokba, nádasokba és a vadföldekre „húzzuk” a vadat.     

     Élőhely fejlesztésen sokan valami nagy horderejű erdősítésre 
gondolnak, hatalmas költségvetéssel. Ezért, pénzhiányra hivatkozva 
azonnal el is vetik a lehetőségét, holott sok esetben a meglévő fasorok, 

csenderesek, mozaikszerűen elhelyezkedő facsoportok, kisebb nádasok 
fejlesztéséről, kiegészítéséről, vonalas vegyszermentes, vadrejtő sávokkal 

való összekötéséről van szó.  
Az apróvad a nagyobb mezőgazdasági táblák, valamint a nagy kiterjedésű 
monokultúrák  néhány méteres  szegélyeiben tartózkodik, táplálkozik, ott 

rak fészket, ott fial. Ezért fontos feladat az ilyen szegélyek fejlesztése. 
Egybefüggő nádasok hatékony megvadászásának egyetlen lehetősége 

azok feltárása, járhatóvá tétele. Szárzúzó segítségével ezen nádasokban, 
fagyos időben, utakat-járatokat lehet vágni, mellyel annak szegélyterületét 

a többszörösére lehet növelni . Ezzel a módszerrel javul az eredményesség 
a vadászatban , valamint a tavaszi-nyári fészkelési lehetőségeket is 
nagymértékben javítjuk. 

    Apróvad, és az őz igényeit figyelembe véve bevált fás vegetáció az 
akácos-bodzás társulás. A két fás szárú növény könnyen telepíthető olcsó 

alternatívát jelent kis területű, vagy vonalas telepítések létrehozásához. Jó 
vadrejtő, fészkelő hely, termését, rügyeit, lombját szívesen fogyasztja a 
vad. Minden elérhető parlagon telepíthető 6 m-nél keskenyebb sávban, 

vagy kisebb csoportokban 1-2 gyümölcsfával színesítve. 
 

 
Vadföld 
 

  Hatékony, eredményes vadgazdálkodás elképzelhetetlen vadföld 
nélkül. Az alább taglalt módszerekkel költségtakarékosan, komoly 

eredményeket lehet elérni. Kiemelt feladat a tagság és az IB részéről a 
vadföldnek alkalmas területek feltérképezése még a vegetációs időszak 
beköszönte előtt.  

1. Az élőhely fejlesztéssel szoros kapcsolatban lévő, többé-kevésbé 
mezőgazdasági művelésű vadtartó terület. Méretét tekintve 

elegendő a gépi műveléshez minimálisan szükséges területnagyság. 
Minőségi követelmények nélkül, elsősorban vegyszermentes, 
fennmaradó olcsó, akár gyenge minőségű parlagok bérletéről van 

szó, ahol szabadon, több fajta kultúrát sávosan vetve, minimális 
műveléssel, és zavarással egész télen fennmaradó eleség, és 

búvóhelyet létesítünk. Az ilyen típusú vadföldekre, értelemszerűen, 
nem kérhető területalapú támogatás, de ebben az esetben nem is 
ez a cél.   

  
2. Nagyobb egybefüggő művelt terület, melyen a téli takarmányt 

termeli meg a VT. saját gépeivel, munkaerejével. A magas 
költségeket (bérleti díj, gépi munka, vegyszer) tekintve - ugyan 



területalapú támogatásra jogosult – egyelőre nem ajánlott. 

Alternatívát jelenthet a kukorica silónak vetve. Alacsony költségű 
nagy tömeget adó takarmány, melyet az őz téli takarmányozására 

használhatunk fel. Bizonyítottan szívesebben fogyasztja a 
legkiválóbb lucernaszénánál is. Plusz költség a silógödrök ásása és 
a takarófólia beszerzése. 

 
  

3. Ahol nincs lehetőség parlag, vagy olcsó földterület bérlésére, ott fel 
kell venni a kapcsolatot azon gazdákkal, akik nagyobb 
földterületekkel rendelkeznek. Megbeszélés-egyezség kérdése, 

hogy a megtermelt, ősszel lekerülő kultúra betakarításakor 
szegélyein, lábon, vagy sávosan ledöntve hagyjanak el 4-6 m 

beérett növényt, aminek az értékét a VT. kifizeti. Ezt kora tavasszal 
kell lezúzni és vetésre alkalmassá tenni. Ennek plusz költségeit is 
kalkulálni kell. Az állami támogatás ellenőrzése csak az elvetett 

területre korlátozódik. A betakarítás mikéntje és ütemezése a 
gazda dolga, ennek megfelelően, anyagi kára ebből nem származik. 

 
 

              
Kiegészítő takarmányozás, etetők, sózók 
 

    Óriási hibának tartom az eddigi gyakorlat szerinti téli etetést. 
Felelőtlen pazarlás a takarmány ellenőrizetlen mennyiségben, 

rendszertelenül, logisztika nélküli, földre szétdobált ötletszerű kijuttatása. 
Megfelelő etetők-sózók hiányában rövid idő alatt tönkremenő, ezért akár 
komoly emésztőszervi betegséget, legyengülést, elhullást okozó romlott 

takarmány komoly károkat okozhat őzállományunkban, nem beszélve az 
egyre dráguló takarmány pazarlásáról.  

  Külön kell választani a kora tavaszi szoktató etetést, ami a jó bakbeálló 
helyekre koncentrálódó, a bakot helyhez kötő, valamint a téli kondíciótartó 
túlélést, megfelelő agancsfelrakást segítő, a csapatba állt vegyes (suta, 

gida, bak) állományú őzek etetését. 
  A bakok helyhez kötéséhez kis mennyiségű, jó minőségű takarmányra, 

és a területen nagy számban létesített etetőkre, és a közelükben 
kihelyezett lesekre van szükség, ami a vadmegfigyelést, trófeabírálatot és 
a sikeres vendégvadásztatást szolgálja. 

  A téli kondíciótartó etetés esetében az etetők helyének megválasztásakor 
figyelembe kell venni az összeverődött őzek helyválasztását. Annak 

közelében, lehetőleg könnyen megközelíthető, de zavarásmentes nyugodt 
környezetet kell keresni, és ennek zavartalanságáról, őrzéséről a hivatásos 
vadászoknak gondoskodniuk kell. 

   A takarmányt október végétől biztosítani kell az etetőkben. Először 
kisebb mennyiségben szemes takarmányt, aztán január közepéig nagyobb 

tömegben szemest és silót kell az etetőben elhelyezni. Februártól 
legfontosabb szempont az állandó, de nem nagy mennyiségű takarmány 
biztosítása. Ilyenkor a szemes takarmányt felválthatja a jó minőségű siló, 

szenázs, ami a kora tavasszal megjelenő zsenge, hasmenést okozó zöld 
növények (repcevetés, lúdhúr, stb.) kedvezőtlen hatásait hivatott 

ellensúlyozni. 



   A januári-februári hosszabb ideig fennmaradó kérges hótakaró esetén az 

etetőkhöz vezető utakat, nagyobb váltókat egy traktor után kötött közepes 
méretű kivágott nyárfával meg kell tisztítani, meg kell „törni”. Ezt az 

etetők feltöltésével egy munkamenetben kell elvégezni, ami így 
pluszköltséget nem jelent. 
  A nyalósó pótlásáról folyamatosan gondoskodni kell, egy etető mellől sem 

hiányozhat. 
  A fácánetetők szoktató kis mennyiségű feltöltését időjárástól, és a 

területről lekerülő kultúrák mennyiségétől függően, legalább október 
végén el kell kezdeni. Fontos hogy a madár mindig találjon az etetőben 
élelmet. Ha ezt időben és folyamatosan biztosítjuk, akkor nem távolodik el 

messzire, az etetők tágabb környezetét használja, ami a vadászatok 
sikerességét nagymértékben elősegíti. Az etetést, a vadászatok után is, 

egészen tél végéig folytatni kell. 
  Az etetők feltöltésének költségtakarékos, átgondolt útvonaláról 
(„körökről”) a hivatásos vadászok dokumentált javaslatait figyelembe kell 

venni. 
 

 
 

Predátorkontroll („ragadozó gyérítés”) 
    
   Apróvadas területen az állományban komoly kárt tevő vadászható 

ragadozók gyérítése, a fellelhető összes módszerrel kiemelt, elsődleges 
fontosságú feladat. „Elmatekozhatunk” azon a kérdésen, hogy ha egy róka 

egy évben csak egy fészekalj fácánt, vagy mezei nyulat pusztít el akkor a 
jelenlegi teríték adatokat figyelembe véve, csoda hogy van még mire 
vadásznunk, pedig ez a feltevés irracionálisan minimális kártételről szól. 

    Nem lehet kérdés, hogy apróvadállományunk megóvása, a vad 
fácánnak és nyúlnak a „feldúsítása” érdekében agilis hivatásos 

vadászokkal, a lődíj pontos elszámolásával, akár a ragadozóteríték 
premizálásával a területen előforduló vadászható ragadozók létszámát 
minimálisra kell csökkenteni. 

  Ez folyamatos, állhatatos, szenvedélyes munkát követel a hivatásos 
személyzettől, ami - mivel vadászatról van szó – nem lehet olyan 

elrugaszkodott követelés. Az pedig, hogy a Zemplénből ide vándorol a 
róka, mert ott nem vadásszák, igaz, de területi adottságainkat figyelembe 
véve ezzel számolni kell. A gyérítésre fordított idő növelésével, a lődíjak 

pontos kifizetésével, tűrhető, és legális mellékjövedelmet biztosíthat az 
agilisabb vadőrök számára. Időben meg kell kérni az éjszakai lámpás 

gyérítésre az engedélyt.  
A csapdák kihelyezésével, tavasszal (engedéllyel) a szarkaállomány 
hatásos apasztását érhetjük el, ami a fészekrakás, és csibenevelés idején 

nagy fontosságú. Egyéb nem vadászható védett fészkelő madaraink 
szempontjából is hatásos, ezért a természetvédelmi hatóságok is szívesen 

támogatják a Larsen-csapdák kihelyezését.  
  A dolmányos varjak kártétele a fészekrabláson kívül, a kikelt fiókák, a 
megszületett nyúlfiak, megfogásával egészül ki. Vadászatuk fontos érdek.  

  A róka egész éves, a borz vadászati idényében, folyamatos, hatásos 
gyérítésére az apróvadállomány- akár egy éven belül- látványos 

növekedéssel reagál. Itt kell megemlíteni a „hattyúnyakas”-és testszorító 



csapdákat. Körültekintő és felelősségteljes kihelyezésük látványos 

eredménnyel kecsegtet.   
   A jól sikerült áttelelés, a megfelelő élőhely, az alacsonyan tartott 

ragadozó populáció együttesen az apróvad számára ideális körülményeket 
teremt a sikeres reprodukció, és ennek megfelelően a vadsűrűség 
növekedése szempontjából.  

  Meg kell még említeni a kóbor kutya-macska kártételét is. 
Nagyobb testű kutyák az őzek hajtásával, zavarásával, elejtésével 

okozhatnak mértéktelen károkat. Egyetlen nagyobb agancstömegű bak 
lefojtása több százezer forintos hátrányba sodorja a társaságot, ezért 
kilövésük minden esetben, a jogszabályok betartása mellett, indokolt, 

kötelező. Itt kell megemlíteni, hogy a tagok számára is kötelező a „dúvad” 
apasztás. 

  Sok vadásztársunk szerint örvendetes, a vadgazda szemszögéből 
kifejezetten káros, apróvadas területen, a vaddisznó jelenléte, 
létszámának növekedése. Egyenes arányt vélnek felfedezni az apróvad 

állományának csökkenése, és a vaddisznó elszaporodása között. A 
termőföldeken okozott kártétele is jelentős (vadkár), ezért apróvadas 

területen kiemelt fontosságú „kíméletlen” gyérítése. A kocát is egész 
évben vadászni kell, függetlenül vemhességi állapotától. Az ártéri erdők, 

mint legjobb vaddisznó búvóhelyek, téli hajtása, és az egész éves 
vadászat egyelőre megfelelő megoldásnak látszik.  
Ha a vaddisznóval nem is gazdálkodunk, fontolóra vehető annak fizetős 

vendégvadásztatása. Az árterekben szinte folyamatosan jelen lévő 
sertevad vadászatát társulati fenntartásban lévő szórókról meg lehet 

oldani, csökkentve ezzel az őzre nehezedő értékesítési nyomást. 
 
 

    
 

 
A terület nyugalmának biztosítása, a vad őrzése 
 

   A hivatásos vadászok szolgálati szabályzata, és a munkaköri leírásuk is 
fontos feladatként jelöli meg a vadállomány őrzését, nyugalmának 

biztosítását. Feladatuk közé tartozik a rendőri szervekkel, halőrökkel, 
mezőőrökkel, természetvédelmi őrökkel való együttműködés, egymás 
munkájának segítése. Ellenőrzéseiket szigorítani kell, mind a belső-és 

külső vadorzás kártételeinek megelőzése érdekében.  
  Erélyesebb fellépést, következetes eljárást kell megkövetelni a vadőrök 

ezirányú munkájában. Fontos a trófeás vad fejlődésének pontos 
megfigyelése, az ígéretes egyedek élőhelyének védelme, őrzése.  
 

 
Vadlétszám becslés 

 
  Az eddigi gyakorlattal ellentétben, szükség van a vadállomány-létszám 
minél pontosabb megismerésére, és ez alapján kell az éves lelövési tervet 

elkészíteni. A meleg szobából nehéz megbecsülni a valós 
állománynagyságot, nehéz számbavenni az áttelelt állományt, nehéz és 

felelőtlen annak állapotáról pontos jelentést készíteni. A rendszeres 
etetéssel járó területbejárás, és a folyamatos őrzés, és ragadozógyérítés 



közben a viszonylag jól átlátható, aránylag fedetlen terepen a megfigyelés 

jegyzetelés már nem is tűnik olyan megerőltető plusz feladatnak. 
Amennyiben az etetés folyamatos és rendszeres, és a terület megfelelő 

számú etetővel úgymond „fel van tárva” a vad ezek közelében tartózkodik, 
külön utat a létszámbecslés nem igényel.  
  Az őzbakállomány pontos ismerete szintén elengedhetetlen a fizető 

vendéghívás szempontjából is. Sajnos vendégek többsége egyre kevesebb 
időt tud fordítani a vadászatra, nincs ideje napokig ülni egy lesen, ezért  

 „név” szerint ismerni kell a bakokat, agancsfejlődésüket, 
agancsformájukat, beállóhelyeiket, mozgásukat, és erről a 
vadászmesternek részletesen be kell számolni. Ez alapján lehet tervezni a 

tavaszi-nyári lelövéseket. A komoly állománybecsléshez, valamint annak 
minőségi elbírálásához fontos eszköz a spektív, melyet a hivatásos 

vadászok számára be kell szerezni. 
 
 

 
                                                                                                          

Vadászatok értékesítése 
 

 
 
 

1. Őzbak értékesítés 
     Egyik legfontosabb bevételi forrásunk az őzbak vadászata. 

Állandó „bejáratott” vendégekkel bizton számítani lehetett a bakok 
eladására, a bevétel biztosítására. 
Ez a helyzet sajnos megváltozott. A visszajáró törzsvendégeink 

rossz szóval élve „kiöregedtek”. A csökkenő vadászati kereslet, a 
nyomott piaci árak mellett egyre nehezebb a bakok értékesítése. 

A vadászatszervezők jó minőségű, állandó, biztos állományt, 
szakszerű korrekt, hangulatos vadásztatást, professzionális 
vendéglátást várnak el a vadásztársaságtól. A külföldiek számára 

már nem olcsó a magyar vad, ezért nem néznek el semmilyen hibát. 
Ha azt akarjuk, hogy visszajárjanak és „eltartsanak” minket, akkor 

nem szabad hibázni. Ezen követelmények már magasabb szintű 
törődést, munkát igényelnek a hivatásos vadászoktól és az intéző 
bizottságtól, amit társadalmi munkában egyre nehezebb, néha 

lehetetlen végrehajtani. 
   Meg kell állapítani, hogy az eddigi, olykor hibás vadgazdálkodási 

gyakorlat, a bevételi kényszer, az állomány elfiatalodásához, és 
mennyiségi csökkenéséhez vezetett. Komoly, szakszerű 
beavatkozásra van szükség az őzállomány minőségi és mennyiségi 

feljavítására. Az értékesítésnél a mértékletességnek jött el az ideje. 
A mínuszpontos szankcionálás eltörlése nem jelenti a felelőtlen, 

darabszámorientált öldöklést. Csökkenteni kell a középkorú, ígéretes 
bakok kilövését.  
 

évente 35 bak esetében: 
 

fiatal         (1-3 éves )   40%   - 14 db 
középkorú (4-5 éves )   25%    -  9 db 



öreg          (6 év felett ) 35%   - 12 db 

 
A mennyiségi mutatók javítása a fentebb említett módszerek 

következetes és szakszerű végrehajtásával valósítható meg. 
Az őz által okozott vadkár elhanyagolható. Ez nem lehet akadálya a 
létszám feldúsításának.  Az etetés, védelem, élőhely javításával a 

10-éves vadgazdálkodási üzemtervben is meghatározott 500 db-os 
állandó létszámra kell törekedni az eddig becsült 300 körülivel 

szemben. 
 
  

2. Vadkárelhárító vadászat (standpénz) 
A bevétel növelése, valamint a vadkár enyhítése érdekében ún. 

„standpénzes” vadászat bevezetése indokolt. Hirdetve és a tagság 
közreműködésével vendégvadászokat kell toborozni vaddisznó 
vadászatra vadkár idején, 3-5000 Ft/alkalom fejében hivatásos 

vadász kíséretében. 
Az elejtett vaddisznó húsa megvásárolható a mindenkori árszabás 

szerint. Trófeás kan esetén az agyar hossza az irányadó a fizetésnél. 
 

 
 

3. Nevelt Tőkés Réce vadásztatás 

Egyre szűkülő apróvad vadászati lehetőségek miatt is a nevelt kacsa 
vadászata jól jövedelmező vállalkozásnak tekinthető. A jól repülő 

kacsa, hangulatos környezet, a „profi” szervezés-lebonyolítás 
visszajáró, elégedett vendégeket eredményez. Sajnos az elmúlt 
évek - éppen az előbbi kritériumok hiánya miatt – nem ezt 

mutatják. 
El kell érni, hogy a vadászatokat már jó előre lefoglalják. Rajtunk 

múlik, hogy átszervezve, ésszerű újításokkal vonzóbbá tegyük ezt a 
vadászatot. A nevelt kacsa jó cserealapot biztosít a tagság részére 
nevelt fácán, vagy nyúlvadászatra is (lásd: Boldogi VT) 

 
 

4. Vadászati csomagok 
Bevált gyakorlat a tagsággal nem rendelkező, de e területhez közel 
lakó vadászok részére vadászati csomag értékesítése. A csomag 

tartalmát a tagság jóváhagyásával az IB határozza meg. 
Szerződéses kereteken belül, szigorú felügyelet mellett vadászhat a 

csomagot előre kifizető vadász. 
 

5. Fácán-nyúl kis csoportos bokrászó vadászata 

A nevelt kacsa vadászattal egybekötve lehetőség van bokrászó kis 
csoportos nyúl-fácán vadászatra is. Csak abban az esetben 

jövedelmező, ha meghatározunk egy minimum neveltkacsa 
vadászati mennyiséget, aminek lelövése után lehet csak nyúlra-
fácánra vadászni. Ezen vadászatokon elvárjuk a tagság 

együttműködését (kutyás hajtó stb.). Ezzel a komplex 
szolgáltatással elősegíthető a kacsa eladása, valamint elégedett, 

visszajáró vendégvadászok toborzása. A vadászterületet 



megismerve várható a későbbiekben, hogy őzbakra is itt fognak 

vadászni. 
 

 
 

 

6. Vendéghívás ( a VT. érdekében eljáró, annak működését 
érdemben segítő személy) 

A VT sikeres működése érdekében szükség lehet külső személy 
segítségére, befolyására melyet vadásztatással tud a társaság 
honorálni. A közgyűlésnek fel kell hatalmazni az IB-t, vagy az 

Elnököt az ilyen vadászat lehetőségére. Sok esetben egy gida 
kilövéséért tetemes, a gida árának többszörösét érő takarmányhoz 

tudnánk jutni. Minden esetben szükséges az EB-t értesíteni.  
 
 

7. Vaddisznó les vadászata „csomagban” 
 

8. Földtulajdonosokkal a jó viszony ápolása  
 

Vadászterületünk túlnyomó része mezőgazdasági művelés alatt áll. 
Létfontosságú működésünk érdekében, hogy a területet adó 
tulajdonosok jóindulattal viseltessenek irántunk. Vadkár esetén 

komoly érvágást jelenthet, ha nem tudunk peren kívül megegyezni. 
A fent említett élőhelyfejlesztési elképzeléseink között is fontos 

szerep jut a segíteni akaró gazdáknak.  
 
 


