
2008/2009-es vadgazdálkodási év megyénkben --- 2009. május 

 

Az elmúlt év a második üzemtervi időszak harmadik gazdálkodási éve volt az LV. Vadászati 

törvény hatályba lépése óta, melynek vadgazdálkodási adatait a következőkben szeretnénk 

ismertetni. 

 

Gímszarvas: a teríték mennyisége 1741 db volt, 13%-al magasabb, mint az előző évben 

(1534 db)*. Összehasonlítva a 2005-06. évi terítékkel, a növekedés 18% 266 db, amely az 

állomány növekedését mutatja.  

Nemenként: bika 451 db, tehén 582 db, borjú 708 db; a terítéken felül 61 db volt az elhullás 

mennyisége, ebből a gépjármű ütközés 7 db volt. 

A vadgazdálkodók a lőtt vadból 1176 db* (92031 kg) értékesítettek, 544 db (29684 kg) 

vadászrészként került felhasználásra. 

 

Dámszarvas: megyénk vadgazdálkodásában és vadászatában szerepe minimális, terítéke: 

szabad területen 8 db, zárt területen 26 db. 

Nemek szerint: bika 8 db, tehén 11 db, borjú 15 db, az elhullás 7 db volt. 

A terítékből az értékesítés 25 db volt (662 kg) a saját felhasználás 9 db (478 kg). 

 

Őz: a megye vadgazdálkodási területein – változó területi mennyiségben – mindenütt 

előforduló nagyvad fajunk, vadgazdálkodási és vadászati szerepe továbbra is jelentős. 

Terítéke 5208 db volt (4860 db)* 7%-al emelkedett. A 2005-06. évi terítékkel összehasonlítva 

a növekedés 11%, 508 db. A teríték adatok azt jelentik, hogy a vadgazdálkodók jobban 

kihasználják a vadfajban rejlő tartalék lehetőségeket.  

Nemenkénti teríték: bak 1832 db (1599 db)* suta és gida 3376 db (3261 db)*, elhullás 612 db, 

ebből a vad-gépjármű ütközés 180 db, csaknem azonos az előző évi mennyiséggel. Az elejtett 

vadból 3037 db került értékesítésre 45582 kg (42885 kg)*, kompetencia és felhasználásra 

2001 db 25209 kg jutott (22907 kg)*. 

 

Muflon: a vadfaj vadgazdálkodási jelentősége nem változott. 

Terítéke 596 db volt (514 db)* 8%-al emelkedett, az elhullás 28 db, gázolás nem történt. 

Nemenkénti teríték: kos 142 db (130 db)*, jerke 242 db (213 db)*, bárány 212 db (171 db)*. 

Az elejtett vadból értékesítésre került 499 db 9390 kg súlyban, felhasználásra 97 db 1541 kg 

mennyiségben. 

 

Vaddisznó: a teríték mennyisége 8599 db volt, az előző időszakhoz hasonlítva csaknem 

azonos mennyiségű, 1% a növekedés (8455 db)*. 

A vaddisznó terítékének mennyiségét, a  többi nagyvad fajokkal összehasonlítva, 1020 db-bal 

magasabb, vadgazdálkodási és vadászati jelentősége továbbra is kiemelkedő jelentőségű. 

Terítéke: kan 1388 db (1360 db)*, koca 1069 db (948 db)*, süldő 4488 db (4327 db)*, malac 

1654 db (1820 db)*. Befogás mindössze 14 db volt, az elhullás 223 db, ebből 16 db volt a 

gázolás.  

Lőtt vad felhasználás: értékesítés 5048 db (245948 kg), saját felhasználás 3469 db (123043 

kg) súlyban. 

 

Nagyvad teríték összesen: 16178 db (15398 db)* a növekedés 9%. 

Az elhullás 915 db (1063 db)* 11%-al csökkent, ebből a gázolás 203 db (252 db)* 24%-al 

kevesebb, a gépjárművek számának növekedése ellenére úgy látszik, hogy az autóvezetők 

óvatosabbak lettek. 



Az értékesítés összesen: 9762 db (9428 db)*, 393613 kg (383468 kg)*, felhasználás-

kompetencia 6120 db (5606 db)* 179905 kg (161006 kg)*. 

 

Mezei nyúl: terítéke az előző évben indult kis mértékű növekedésnek, ami tovább folytatódott 

2008/09-ben, elérte 2881 db-t, ami 12%, (2490 db)*. A befogás mennyisége 234 db, (573 

db)*. A hasznosítás mennyiségében (elejtés, befogás) mindössze 1% a növekedés. Elhullás 

668 db, ebből a gázolás 130 db. 

  

Fácán: a teríték növekedése tovább folytatódott és elérte 13185 db-t (12206 db)* 8%. A 

természetes állományok pótlására és vadászatra 7850 db került kihelyezésre, ami a teríték 

növekedését jelentősen elősegítette. A tovább tartott zárttéri törzsállomány már 1400 db. 

 

Egyéb vadfaj terítékek: vízi vad 2283db, ebből tőkésréce 2188 db, a mennyiség csökkent. 

Egyéb szárnyas fajok: 5837 db, ebből az erdei szalonka 465 db. 

Ragadozók és egyéb szőrmés fajok: 4785 db, ebből a róka terítéke 2500 db, 1641 db-bal 

csökkent, annak ellenére, hogy az immunizálás következtében az állománya jelentősen 

növekedett. A róka mennyiségét – mint jelentős apróvad predátor – folyamatosan csökkenteni 

kell. Az aranysakál 4 darabos terítéke, mindenképpen azt mutatja, hogy már megyénkben is 

feltűnt, és egyre gyorsabban szaporodik, melyre a vadgazdálkodóknak nagyobb figyelmet kell 

szentelni. 

 

Vadgazdálkodás: 

A vadállomány takarmányozására a vadgazdálkodók megműveltek 1927 ha vadföldet és 3586 

ha vadlegelőt. Kihelyezésre került 1052 tonna szálas-, 6101 tonna szemes-, 4921 tonna lédús 

takarmány; vadtápból a felhasználás 211 tonna volt. A tömegtakarmányokból a mennyiség 

jelentősen növekedett, a vadföldek és vadlegelők takarmány kínálatával kiegészülve 

eredményesen segítette a terítékek mennyiségi és minőségi növekedését. 

 

A vadgazdálkodási tevékenység pénzügyi ráfordításai: 

- munkabér     224,4 mFt 

- vadgazdálk.     199,0 mFt 

- egyéb kiadások    197,7 mFt 

- vadkár - mezőgazdasági      34,1 mFt 

              - erdei                                        7,2 mFt 

Összesen:                             662,4 mFt 

 

A ráfordítások az elmúlt két évben 145,7 millió forinttal emelkedtek. 

 

A vadgazdálkodási tevékenység bevételei: 

 

 Bérvadászat (külföldi és belföldi)     292,5 mFt 

 Szolgáltatás          33,9 mFt 

 Élő vad eladás            9,7 mFt 

 Lőtt vad eladás       106,7 mFt 

 Egyéb bevételek (tagdíj)      265,4 mFt 

 Pályázati támogatás         21,6 mFt 

                                                                                                     __________________ 

Összesen:                      729,8 mFt 

 



A bevételek az elmúlt két évben 137,1 millió forinttal emelkedtek. A bérvadászat bevételének 

összetételét elemezve megállapítható, hogy a magyar vadászok ennek 81%-t fizették.  

Megyénk vadásztársaságai, földtulajdonosi közösségei és állami vadászterületei a 2008-2009 

évben 67,4 millió forint nyereséget állítottak elő elméletben, de vegyük számításba annak a 

2184 fő vadásztársasági tagnak és 255 fő hivatásos vadásznak az áldozatos munkáját és saját 

ráfordításait, amelyek a költségek között nem találhatók meg, ennek a munkának köszönhető, 

hogy a vadgazdálkodás tudatosan reprodukálja a vadászat lehetőségét. 

 

                Kadlicsek János 


