
Vadász kérdőív 
 

2012. tavaszán az Országos Magyar Vadászkamara kérdőíves felmérést végzett tagjai körében 

a vadászati szokásaikról és szakmai érdeklődési körükről. A kérdőívet a vadászok a megyei 

kamarák közvetítésével kapták meg, és önállóan töltötték ki papír-toll módszerrel, vagy 

online. Országosan összesen 6878, míg megyénkből 811 kitöltött kérdőív érkezett vissza. 

 

Adataink tanúsága szerint a vadászat tipikus férfi tevékenység, a válaszoló vadászok elsöprő 

többsége (97%) az erősebb nem képviselője. 

Ugyanakkor a vadászat férfi-dominanciája korosztályról korosztályra csökkenő tendenciát 

mutat. A legfiatalabbakat kivéve, minél fiatalabb korcsoportot nézünk, annál több nő van 

közöttük: a 20-30 éves vadászok 7%-a nő, míg a legidősebbek körében csak elvétve vannak 

női vadászok. Megyénkben a női vadászok aránya 1,4%. 

 

A vadászok életkor szerinti megoszlása megyénként kisebb eltéréseket mutat. Az átlagosnál 

lényegesen több idősebb vadász van Győr-Moson-Sopron megyében, míg Hajdú-Bihar 

megyében a fiatal középkorúak vannak jelentős mértékben felülreprezentálva. 

 

A vadászok iskolai végzettsége az országos átlagnál lényegesen magasabb. Harmaduk 

diplomás, és minden második vadásznak középfokú végzettsége van. 

 

Adataink szerint a vadászok rekrutációjának üteme viszonylag egyenletes. A vadásztársasági 

tagok 15%-a az elmúlt években kezdett vadászni, 18%-uk 5-10 éve, 15%-uk 10-15 éve, 

valamivel kevesebben 15-20 éve illetve 20-25 éve vadászik, s minden negyedik vadász több, 

mint 25 éve kezdett vadászni. Tíz vadász közül négy nem tagja területes vadásztársaságnak, 

minden második vadász egy társaság tagja, míg a vadászok 6%-a több társasághoz is 

regisztrált. Megyénkben a vadászok 58%-a tagja valamilyen vadgazdálkodó egységnek. Minél 

fiatalabb valaki, annál valószínűbb, hogy nem tagja területes vadásztársaságnak. A nők az 

átlagosnál is kisebb arányban kötődnek területes vadásztársasághoz: a női vadászok közel 

kétharmada (62%) nem tagja területes vadásztársaságnak. 

 

Vadászati költségek vonatkozásában elmondható, hogy nagyon eltérő nagyságrendű összeget 

költenek a vadászok vadászatra. Tíz vadászból négy, néhány százezer forintos éves vadászati 

költséggel kalkulál, de nem elhanyagolható azok aránya sem, akik milliós nagyságrendben 

költenek évente vadászatra. A vadászati költségek életkor szerinti megoszlása a jövedelem-

eloszlás szokásos országos trendje szerint alakul. 

 

Jelentős összefüggés van a területes vadásztársasági tagság és a vadászat éves költségei 

között. A legtöbbet azok költik vadászatra, akik kettőnél több területes társaságnak is tagjai. A 

tagsággal nem rendelkezők körében kevés a nagy költségvetéssel vadászó. Az évente 

vadászatra költött összeg és a bérvadászat között is összefüggést mutatnak az adataink. A 

gyakran, illetve rendszeresen bérvadászók lényegesen többet költenek vadászatra, mint azok, 

akik nem szoktak bérvadászni. A vadászok közel fele szokott bérvadászként vadászni 

Magyarországon. 

 

A vizsgálat alapján a hazai vadászok következő típusainak képe bontakozik ki: 

A vadászok 16%-a nem tagja területes vadásztársaságnak, és nem szokott bérvadászni sem 

itthon, sem külföldön. Harmaduk (35%) tagja területes vadásztársaságnak, és nem szokott 

bérvadászni. Ötödük nem tag, csak hazai bérvadászatokon szokott részt venni, 15%-uk pedig 



tag és hazai bérvadász. A vadászok 6%-a tagja legalább egy területes vadásztársaságnak, és 

szokott itthon és külföldön is bérvadászni. 

 

A vadászok fele kevesebb, mint 10 apróvadat, 39%-uk 10-50 apróvadat ejt el évente, minden 

tízedik vadász pedig ennél többet. 

A férfiak és a középkorúak az átlagosnál valamivel több apróvadat ejtenek, mint a nők. Az, 

hogy mióta vadászik valaki, leginkább csak a kezdők és a többiek között húz határvonalat: a 

kevesebb, mint 5 éve vadászók közel kétharmada évente csak néhány (tíznél kevesebb) 

apróvadat ejt, míg a többi korosztályokhoz tartozók apróvad-zsákmánya átlagos mennyiségű. 

 

A vadászok háromnegyede évente tíznél kevesebb nagyvadat ejt. Ötödük 10-50 közötti számú 

nagyvad-zsákmányról számolt be, ennél többről pedig csak néhányan. Az adatok szerint a 

nagyvad zsákmányolásában is a kezdők, és a többiek között húzódik a határvonal: a legfeljebb 

5 éve vadászók az átlagosnál lényegesen kevesebb nagyvadat ejtenek. 

 

Tíz vadászból kettő soha nem jut trófeás vad elejtéséhez, és további hat is csak néha-néha. 

Évente többször (gyakran) a vadászok 6%-a ejt trófeás vadat, néhány évente 18%-uk. 

A vadász tapasztalat hossza szerint ebben az esetben is a kezdők, és a többiek között húzódik 

a határvonal, de a tapasztalat hosszának hatása nemcsak a kezdők, hanem a többiek esetében 

is számottevő: a legfeljebb 5 éve vadászók harmada soha nem jut trófeás vad elejtéséhez, az 

5-10 éve vadászók körében ez az arány 21%, a 10-25 éve vadászók körében már csak 16-

17%, s az ennél is régebb óta vadászók körében már csak 14%. Jelentősen növeli a trófeás vad 

elejtéséhez való hozzájutás valószínűségét az, ha valaki területes vadásztársaság tagja. Azok 

harmada, akik nem tagjai területes vadásztársaságnak, soha nem jutnak trófeás vad közelébe. 

Az egy társasági tagsággal rendelkezők körében 10%ra csökken ez az arány, a kettőnél több 

területes vadásztársasággal tagsági kapcsolatban levők közül pedig mindenki elérte a trófeás 

vadakat. 

 

A felmérés tanúsága szerint a (papír alapú) vadászújságok a vadászok számára nagyon fontos 

információforrásként működnek. 90%-uk a vadászat aktuális híreiről szaklapokból (is) 

értesül: 38%-uk elsődleges hírforrásai az újságok, 52%-uk pedig az internetről és az 

újságokból is tájékozódik. Nem lepődünk meg különösebben azon, hogy az internetes 

források használata nagyon szoros összefüggést mutat az életkorral. Minél fiatalabb valaki, 

annál nagyobb valószínűséggel tájékozódik vadászati ügyekben az internetről is. 

 

Adataink szerint a vadászok körében a legnépszerűbb szaklap a Nimród: kétharmaduk (66%) 

rendszeresen olvassa. A Magyar Vadászlapot a vadászok harmada (35%), a Magaslest pedig 

21%-uk olvassa rendszeresen, a Vadászkutya magazin pedig 5%-os olvasótáborral 

büszkélkedhetik. 

 

A vadászok elsöprő többsége (89%) elégedett a megyei kamarai hírlevelek gyakoriságával, és 

tartalmi összeállításával. A megyei kamarai hírlevelekkel való elégedettség megyék szerint 

kisebb szóródást mutat. Örömmel adunk számot arról, hogy az átlagosnál is elégedettebbek 

Borsod-Abaúj-Zemplén és Bács-Kiskun megyében, míg kevésbé elégedettek Veszprém és 

Nógrád megyében. A vadászok elsöprő többsége (96%) elégedett a Vadászévkönyv tartalmi 

összeállításával is. 

 

A vadászok kétharmada (69%) látogatja a kamara (megyei és országos) weboldalait. Ritka a 

napi, vagy gyakori rendszerességű látogatás, a többség csak alkalmanként néz rá a kamarai 

weboldalakra. A kamarai hírportálokon kívül az érdeklődők még nagyon sok más vadászattal 



kapcsolatos internetes honlapot látogatnak – minden tízedik válaszoló említett még legalább 

egy, általa látogatott honlapot. 

 


