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1. A vadbiológia, a vadgazdálkodás és a vadászat kapcsolatrendszere. A vadászat, vadgazdálkodás jogi 

keretrendszere. 
 

2. A hazai vaddisznó-gazdálkodás elmúlt félévszázadának értékelése, a gazdálkodás jövője. Mutassa be 

a vaddisznó táplálkozásának jellegzetességeit, és ennek a gazdálkodás során való figyelembe vételét!  
 

3. A vaddisznó ökológiai jellemzése vadgazdálkodási szempontból. A vaddisznó zárttéri tartása és 

takarmányozása. 
 

4. A nemzetközi egyezmények és az EU szabályozás hatása a vadgazdálkodásra. A vaddisznó vadászata, 

befogása. 

 

5. A hazai gímszarvas-gazdálkodás elmúlt félévszázadának értékelése, a gazdálkodás fejlesztési 

lehetőségei. A gímszarvas vadászata. 

 

6. A gímszarvas-gazdálkodás populáció dinamikai alapjai. Ismertesse a trófeacentrikus vadgazdálkodás 

gyakorlatát a gímszarvas példáján keresztül. 

 

7. A gímszarvas-gazdálkodás biológiai alapjai: elterjedés, táplálkozás és élőhely. A gímszarvas zárttéri 

tartása és takarmányozása. 

 

8. A trófeabírálat szerepe a vadgazdálkodásban. A hazai dámszarvas-gazdálkodás elmúlt 

félévszázadának értékelése.  

 

9. A dámszarvas-gazdálkodás populációdinamikai alapjai. Ismertesse a terelővadászat jellemzőit, 

szervezésének és lebonyolításának lépéseit és a vonatkozó jogszabályi előírásokat. 
 

10. A dámszarvas elterjedése, táplálkozása és élőhelyi igényei. A hazai vadászat és vadgazdálkodás jogi 

keretei, a vadászat gyakorlásának feltételei. 

 

11. Élőhely-fejlesztési lehetőségek, takarmányozás és vadföldgazdálkodás nagyvadas területeken. A 

vadgazdálkodási tervezés rendszere. 

 

12. A hazai őzgazdálkodás elmúlt félévszázadának értékelése, a gazdálkodás fejlődési lehetőségei. Az őz 

táplálkozása, elterjedése és élőhelyi igényei. 
 

13. Őzgazdálkodás a viselkedési és populációdinamikai jellemzők alapján. Az őz vadászata. 

 

14. A hazai muflongazdálkodás elmúlt félévszázadának értékelése. A muflon vadászata. 

 

15. A muflon elterjedése, élőhelyi igényei és populációbiológiai jellemzői. A mezőgazdasági vadkár 

alakulása a XX. században és napjainkban Magyarországon. 

 

16. Hasonlítsa össze a gímszarvas, az őz, a dámszarvas és a muflon táplálkozása és ennek hatása a 

gazdálkodásra. Mik az erdők legfontosabb termékei és szolgáltatásai? 
 

17. Mi a vadfarm, melyek a vadfarm működtetésének tárgyi és személyi feltételei? Mutassa be, hogyan 

befolyásolja a vadetetés a csülkös vadfajok területhasználatát, táplálkozását és hatását az élőhelyre? 

 

18. A mezei nyúl elterjedése, élőhelyi igényei és táplálkozása. A mezei nyúl élőhelyének fejlesztése. 
 

19. A mezei nyúl populáció dinamikája és mezei nyúl hasznosítás tervezése. Ismertesse az apróvadfajok 

társasvadászatának módjait, a vadászat lebonyolításának lépéseit. 

 



20. A hazai mezei nyúl gazdálkodás elmúlt félévszázadának értékelése. A mezei nyúl állományát 

befolyásoló állategészségügyi tényezők. 

 

21. A hazai fácángazdálkodás elmúlt félévszázadának értékelése. Ismertesse az apróvadfajok társas-

vadászatának módjait, a vadászat lebonyolításának lépéseit, különös tekintettel a fácánra. 
 

22. A fácán elterjedése, táplálkozás és élőhelyi igényei. Vadföldgazdálkodás és vadtakarmányozás 

apróvadas vadászterületeken. 

 

23. A fácán populációdinamikai jellemzői és a fácánhasznosítás tervezése. Mik lehetnek a vaddisznó 

terjedésének állategészségügyi gátjai? 

 

24. A zárttéri fácántenyésztés és a kibocsátás hatásai a fácánállományokra. Mely betegségek 

fenyegethetnek egy fácán állományt a nevelés ideje alatt? 

 

25. A hazai fogolygazdálkodás elmúlt félévszázadának értékelése. Az apróvad élőhelyének fejlesztése, 

különös tekintettel a fogolyra. 
 

26. A vízivadfajok vadászatának jogi szabályozása. A tőkés réce tenyésztés módszerei. 

 

27. A hazai szőrmés ragadozók jellemzése, vadgazdálkodási jelentőségük. A vadgazdálkodás törvényes 

lehetőségei a ragadozók ellen. 

 

28. A róka jellemzése, ökológiája, és a gazdálkodás lehetőségei. Ragadozógazdálkodás. 

 

29. A fácántenyésztelepek és kibocsátóhelyek létesítésének fő szempontjai. A hazai vadgazdálkodás jogi 

keretei és igazgatási felépítése. 

 

30. A vadgazdálkodási ágazat bevételei, kiadásai és eredménye az elmúlt másfél évtizedben. 

Élőhelyfejlesztés és vadföldgazdálkodás apróvadas vadászterületeken. 

 

31. Milyen szempontok szerint és hogyan definiálható az „erdő”? Ismertesse az erdőknek az 

erdőgazdálkodás szempontjából fontos főbb tulajdonságait! A gímszarvas trófeabírálatának 

legfontosabb tudnivalói és a bírálat gazdálkodásban betöltött szerepének jelentősége. 

 

32. Az őz trófeabírálatának legfontosabb tudnivalói és a bírálat gazdálkodásban betöltött szerepének 

jelentősége. A mezőgazdasági vadkár alakulása a XX. században és napjainkban Magyarországon. 

 

33. Az erdei vadkár alakulása a XX. században és napjainkban Magyarországon. Ismertesse a nagyvad-

fajok egyéni vadászatának módjai és eszközeit. 

 

34. A vadkár megelőzése és a védekezés lehetőségei mezőgazdasági élőhelyeken. Ismertesse a vaddisz-

nóhajtás jellemzőit, szervezésének és lebonyolításának lépéseit, a vonatkozó jogszabályi előírásokat.  


