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I: Tárgytematika kiegészítő adatok / Oktatás célja
I/1. A tantárgy oktatásának célja:
A tárgy oktatásának célja a „Vadászattan” c. tárgy oktatása során megismert tananyagra, valamint a
közben eltelt képzési idő alatt megismert szaktárgyakra alapozottan a gyakorló vadgazda számára
szükséges ismeretanyag elsajátíttatása.

A vadgazdálkodás ágazati kapcsolatainak, bemutatása. A fenntartható természetközeli és az
intenzív, zárttéri vadgazdálkodás elveinek megismertetése. A vad és környezetének összefüggései,
összhangja. A vadállomány élőhelyének javítása, a vadállomány szabályozása. A vadgazdálkodás
tervezése és ökonómiája.
A tervezés különböző területeinek, folyamatának, nyomtatványainak megismerése. A
különböző szakterületek terepi bemutatása (rövid tanulmányút keretében.
II: Tárgytematika kiegészítő adatok / Tantárgy tartalma
II.1. A tantárgy szakmai tartalma és ütemezése:
Tananyagrész / témakör

Óraszám

Bevezetés. Vadgazdálkodás a statisztikák tükrében. A vadgazdálkodás ágazati
kapcsolatai. A vadgazdálkodás és a természetvédelem
Erdő-vad kapcsolat. Erdei és mezei vadkár (megelőzés, kárképek, kárfelmérés)
A vadeltartó képesség. Apró- és nagyvad élőhely-gazdálkodás
Vadföld-gazdálkodás
Vadtakarmányozás
A vadállomány szabályozása. A vadgazdálkodás tervezése
Zárttéri apróvad-tenyésztés
Zárttéri nagyvad-tartás
A vadgazdálkodás ökonómiája. Vadkereskedelem
Vadgazdálkodás és vadászat igazgatása
II/2. A tantárgy alkalmazott oktatási módszerei és a hallgatók tevékenységformái:

2+0
2+2

4+4
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A tantárgy előadásainak megértését demonstrációs anyagok segítik. Az előadások anyaga
nyomtatott tankönyv formájában áll rendelkezésre.
A gyakorlatok – az egész évfolyamnak együtt – bemutató jelleggel kerülnek megtartásra, továbbá
tanulmányúton biztosítjuk az ágazati kapcsolatok gyakorlati kérdéseinek bemutatását.
II/3. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák:
• készség szintjén: használni tudják a tervezés bizonylatait a vadföld-gazdálkodásban, a
vadtakarmányozásban és az állományszabályozásban
• jártasság szintjén: ismerjék az intenzív és zárttéri vadgazdálkodást, apróvadtenyésztést,
nagyvadtartást, továbbá a vadgazdálkodás ökonómiáját
• ismereti szinten: tisztában legyenek a vadgazdálkodás ágazati kapcsolataival

III: Tárgytematika kiegészítő adatok / Számonkérési és értékelési rendszere
III/1. A tantárgy aláírásának feltételei:
Az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel kötelező. Az igazolatlan hiányzás nem lépheti túl a
kétheti óraszámot (2 × 2+2 óra). A hiányzásokat a tárgy előadójánál, a hiányzástól számított 8
naptári napon belül kell igazolni. Az Intézet nem igazolja, nem írja alá azon hallgatók félévét, akik
● hiányzásaikat a fentieknek megfelelően nem igazolták,
● igazolt és igazolatlan hiányzásaik meghaladják az 5 heti óraszámot,
● igazolatlan hiányzásaik meghaladják a 2 heti óraszámot,
● magatartásukkal a munkaerkölcsöt súlyosan megsértették.
A félév igazolásának, aláírásának időpontja a szorgalmi időszak utolsó napja, ekkor jelzi az Intézet
az ETK-nak azon hallgatók nevét, akik félévének igazolását megtagadja.
III/2. A tantárgy értékelési módja és ütemezése:

Tételhúzás után a szóbeli vizsgára felkészülési időt biztosítunk. A vizsga során 3 résztéma kifejtését
követeljük meg.
IV: Tárgytematika kiegészítő adatok / Irodalom
IV/1. Kötelező irodalom:
FARAGÓ S. (2009): Vadgazdálkodás. Mezőgazda Kiadó & NYME Egyetemi Kiadó, Sopron
IV/2. Ajánlott irodalom:
FARAGÓ, S. (2015): Vadászati állattan. Mezőgazda Kiadó, Budapest 4. átdolgozott. bővített kiadás
FARAGÓ, S. & NÁHLIK, A. (1997): A vadállomány szabályozása. Mezőgazda Kiadó, Budapest
FARAGÓ, S. (szerk.)(2007): Magyar Vadász Enciklopédia, Totem Kiadó, Budapest
FARAGÓ, S. (1997): Élőhelyfejlesztés az apróvadgazdálkodásban. Mezőgazda Kiadó, Budapest
Szakfolyóiratok: Nimród Vadászújság, Magyar Vadászlap

