ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK
NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM, ERDŐMÉRNÖKI KAR
VADGAZDA MÉRNÖKI SZAK
A tételek kérdései az alábbi témaköröket ölelik fel:
A vadállomány szabályozása (A vadállomány szabályozása, A vadgazdálkodás tervezése,
Trófeabírálat és dermoplasztika)
Élőhely-gazdálkodás (Nagyvad ökológia és élőhely-gazdálkodás, Apróvad ökológia és élőhelygazdálkodás, Vadföldgazdálkodás és vadtakarmányozás, Zárttéri nagyvadtartás, Zárttéri
apróvadtenyésztés, Vadegészségügy)
Vadászati ökonómia és jog (Számvitel és pénzgazdálkodás, Üzemgazdaságtan, Vadászati ökonómia
és marketing, Ágazati jog és igazgatás, Vadkárelhárítás és becslés, Természetvédelem)
A vadállomány hasznosításának gyakorlata (A vadállomány hasznosításának gyakorlata, Kinológia,
Fegyvertan és ballisztika)
I.

1. A vadgazdálkodás háromszintű tervezése
2. Nagyvadfajok élőhely-használatának jellemzői
3. A vadgazdálkodás helye és szerepe a földhasznosítás rendszerében
4. A golyós fegyverek és lőszerek típusai, szerkezeti elemei, működése

II.

1. Populációk növekedésének jellemzői, a sűrűségtől függő és független tényezők hatása
2. Az élőhely-szerkezet, mezőgazdasági technológia, táplálékforrás hatása az
apróvad populációkra
3. A vadgazdálkodás hozamai
4. Lőtt nagyvad birtokbavétele, kezelése, szállítása

III. 1. A muflon trófeájának kikészítése és bírálata
2. A mesterséges kiegészítő takarmányozás célja és értékelése
3. Madarak és emlősök védelme, védetté nyilvánításuk története és szempontjai
4. Az apróvadvadászat során alkalmazott vadászkutyák és munkájuk
IV. 1. Populációk korszerkezetének modellezése korpiramissal és élettáblázattal
2. Vadföld fogalma, típusai, jellemzésük
3. Vadgazdálkodás, vadászat szervezeti formái, jellemzőik
4. Társas vadászatok levezetése vadászatvezetőként
V. 1. A vadeltartó képesség fogalma, fajtái és becslési lehetőségei
2. A fácán és a fogoly területigénye, élőhely használata és táplálkozása
3. A mezőgazdasági vadkár helyzete, formái, érvényesítésének módja, vadkárelhárítás
4. Kotorékkutyák és munkájuk
VI. 1. Vadfajok egyedszám- és sűrűségbecslésének módszerei
2. Nagyvadfajok táplálkozásának jellemzői
3. A vadászat, vadgazdálkodás és a természetvédelem konfliktusai, ill. egymásrautaltsága
4. Társas mezei nyúl vadászati módok

VII. 1. A trófeabírálat története és mai szerepe a hazai nagyvadgazdálkodásban
2. Vaddisznóskerti tartástechnológiák
3. A kereskedelem helye és szerepe a vadgazdálkodásban
4. A vadászterületek vadászati berendezései
VIII. 1. Vadfajok szaporodóképességének becslése és jellemzői
2. A mezei nyúl területigénye, élőhely használata és táplálkozása
3. A vadgazdálkodás és vadászat költséggazdálkodása
4. A vaddisznóskertek állategészségügyi és higiéniai kérdései
IX. 1. A gímszarvas trófeájának kikészítése és bírálata
2. A fácán intenzív tenyésztése: a törzsállomány kiválasztása, teleltetése és tojatása
3. A vadgazdálkodás és a vadászat jogi szabályozása
4. Vaddisznós kutyák és munkájuk
X. 1. Apróvadfajok ivari- és korbecslése, apróvad populációk ivararány és korszerkezet becslése
2. Muflon zárttéri tartása
3. Az idegenforgalmi termék általános és vadászati szempontú jellemzői
4. Egyéni vadászati módok: csapázás, hívás, pézsmapocok vadászat, vadászat vadászgörénnyel
XI. 1. Nagyvadfajok korbecslése és populációinak korszerkezet becslése
2. Apróvad élőhely-fejlesztés mezőgazdasági módszerekkel agrárkörnyezetben
3. Az erdei vadkár helyzete, formái, érvényesítésének módja, vadkárelhárítás
4. Egyéni vadászati módok: lesvadászat, cserkelés, barkácsolás
XII. 1. A vízivadgazdálkodás és hasznosítás jellemzői
2. A nagyvad kiegészítő takarmányozásának módja és szempontjai
3. A turisták és az utazás motivációi, a vadászokat motiváló tényezők
4. Egyéni vadászatok előkészítése és levezetése kísérővadászként
XIII. 1. A fácángazdálkodás jellemzői
2. Apróvad élőhely-fejlesztés agrárkörnyezetben erdészeti módszerekkel
3. A vadgazdálkodáshoz és vadászathoz kapcsolódó tárgyi eszközök számviteli sajátosságai, a
velük való gazdálkodás
4. Utánkeresésre alkalmas vadászkutyák és munkájuk
XIV. 1. A hazai nagyvadállomány alakulása és a nagyvadgazdálkodás jellemzői
2. Apróvadas vadászerdő kialakításának szempontjai és megvalósításának gyakorlati ismérvei
3. A magyar természetvédelem intézményrendszere és fontosabb jogszabályai
4. Az intenzív fácántenyésztés legfontosabb állategészségügyi kérdései
XV. 1. A válogató kilövések (selejtezés) értékelése vadbiológiai és vadgazdálkodási szempontból
2. Nagyvad élőhely-fejlesztés vadföldműveléssel
3. A vadgazdálkodás ágazati szintű teljesítménye
4. Lőtt apróvad birtokbavétele, kezelése, szállítása
XVI. 1. A gímszarvas válogató vadászatának szempontjai
2. Itatók, dagonyák és sózók létesítésének jelentősége a nagyvad élőhely-fejlesztésben
3. Humán erőforrás-gazdálkodás a vadgazdálkodásban és vadászatban
4. A vadrécetenyésztés legfontosabb állategészségügyi kérdései

XVII. 1. A mezei nyúl gazdálkodás szempontjai
2. Nyiladékok művelése, rágóerdők, erdőszegélyek és vadgyümölcs ligetek kialakítása a
nagyvad élőhelyének javítása céljából
3. Forgóeszköz-gazdálkodás a vadgazdálkodásban és vadászatban, a pénzgazdálkodás
sajátosságai
4. Társas fácánvadászati módok
XVIII. 1. A dúvadgazdálkodás szempontjai
2. A szárnyasvad tenyésztojások értékmérői, anyagcsere-folyamatok a keltetés során
3. A vadászati jog, mint vagyonértékű jog, a bérleti díj
4. Társas nagyvad vadászati módok
XIX. 1. A dámszarvas trófeájának kikészítése és bírálata
2. A keltetés munkafolyamata, eszközei, szárnyasvadfajaink keltetése
3. A hazai vadállomány értéke
4. Társas vadászatok előkészítése vadászatvezetőként
XX.

1. Az őz trófeájának kikészítése és bírálata
2. A fogoly mesterséges tenyésztésének munkafolyamatai
3. A vadgazdálkodás és vadászat gazdasági tervezése
4. A sörétes fegyverek és lőszerek típusai, szerkezeti elemei, működése

XXI. 1. A vaddisznó trófeájának kikészítése és bírálata
2. A gímszarvas zárttéri tartásának formái, technológiái
3. Az állattani értékek csoportosítása természetvédelmi szempontból (bennszülött,
maradvány, védett, veszélyeztetett, kipusztult, régi háziállatfajták)
4. A vadaskerti vadtartás jogszabályi feltételei, tervezése, engedélyezési folyamata

A felkészüléshez ajánlott irodalom a tantárgyi tankönyv, jegyzet, annak szakirodalmi forrásai és az
aktuális szaksajtó (NIMRÓD VADÁSZÚJSÁG, MAGYAR VADÁSZLAP, BÚVÁR stb.)
közleményei. Külön felhívjuk a figyelmet a hatályos jogszabályozás tanulmányozására.

