
Vadgazdálkodási képzés a SZIE 
Állatorvos-tudományi Karán

Dr. habil. Marosán Miklós
tudományos főmunkatárs
címzetes egyetemi tanár

2014

Szent István Egyetem

Állatorvos-tudományi Kar



A vadgazdálkodási képzés 
„korszakai” a SZIE-ÁOTK-n

 1973-ban indult meg a vadgazdálkodási képzés az
Állatorvostudományi Egyetemen.

1. 1973-1997: A Vadgazdálkodás c. tantárgy oktatásának
időszaka. 8/1993 FM rendelet előírásai szerint.

2. 1998-2012: A Vadgazdálkodási szakirány oktatásának
első időszaka. 30/1997 FM rendelet előírásai szerint.

3. 2012-től: A Vadgazdálkodási szakirány oktatásának
második időszaka. 79/2004 FVM rendelet 2012-től
hatályos előírásai szerint.



1. „Korszak” a Vadgazdálkodás 
c. tantárgy időszaka

 A „Vadgazdálkodástan” c. fakultatív tantárgy
oktatása 1973/74-es tanévben kezdődött, 1996/97-
as tanévig tartott.

 „Vadgazdálkodástan” 2 féléves, heti 2 órás
tantárggyal.

 Vizsga:
– Elméleti része háromtagú bizottság előtt zajlott.
– Gyakorlati, lövészeti vizsga lőtéren.

 A végzettek mentesültek a vadász és fegyvervizsga
letétele alól, amelyről igazolást kaptak.

 Végzettségük felsőfokú vadászati és
vadgazdálkodási szakképzettségnek minősül.



1. „Korszak” a Vadgazdálkodás 
c. tantárgy időszaka

 Az oktatás felelőse az 
Általános Állattani és 
Parazitológiai Tanszék,

 Előadója Janisch Miklós 
tudományos munkatárs,
– Vadász, zoológus, 

herpetológus.

Janisch Miklós
(1922-2002)



2. „Korszak” a Vadgazdálkodási 
szakirány oktatásának első időszaka

 A vadgazdálkodási képzés második szakasza
1998/99-es tanévben kezdődött és a
2011/2012-es tanévig tartott.

 Ekkortól a 30/1997 (IV. 30.) FM rendelet 9.
számú mellékeltének előírásai alapján.

 Teljes képzési idő vagy a megszerezhető
kredit 6 %-át kellett elérje a differenciált
vadgazdálkodási szakirányos óraszám vagy
kreditszám.



Tanterv
Tantárgy Kredit       Óraszám

1. Vadászati állattan 3 15
2. Vadászati ökológia 3 25
3. Vadászat és vadgazdálkodás 3 15
4. Vadtenyésztés és vadtakarmányozás 3 20
5. Vadászati jog és etika 2 15
6. Vadegészségtan I-II. 4 30
 Összesen 18 120

 Oktatásban részt vettek:
– Dr. Gál János, Dr. Vetési Ferenc, Dr. Fekete Sándor, Dr.

Hőnich Miklós, Dr. Visnyei László, Dr. Zomborszky Zoltán,
Dr. Marosán Miklós.



2. „Korszak” a Vadgazdálkodási 
szakirány oktatásának első időszaka

 A végzettek felsőfokú vadászati és
vadgazdálkodási szakképzettségről a
diplomához betétlapot kaptak és
mentesültek a vadász- és – 2004-ig –
fegyvervizsga letétele alól.

 A képzés felelőse a Kórbonctani és
Igazságügyi Állatorvostani Tanszék volt.



2. „Korszak” a Vadgazdálkodási 
szakirány oktatásának első időszaka

A Vadgazdálkodási Szakirányt vezették:

Prof. Dr. Vetési Ferenc Dr. Gál János



3. „Korszak” a felsőfokú 
vadgazdálkodási képzés jelene

 2012-ben a 79/2004 (V. 4.) FVM rendelet 8.
számú mellékeltének megváltoztatása új
feltételeket írt elő a vadgazdálkodási-
vadászati képesítések tekintetében.

 Több témakör,
 Több kredit (minimum: 24),
 Magasabb óra- és tantárgyszám,
 Meghatározza a differenciált képzés anyagát,
 Fegyvertan előadás és gyakorlat külön

tantárgyban (külön kredittel).



Tanterv

Tantárgy Kredit       Óraszám

1. Vadászati állattan 3 22
2. Vadászati ökológia 3 22
3. Vadászattan 3 22
4. Vadgazdálkodás és állomány-hasznosítás 3 22
5. Fegyver és lőszerismeret  elmélet 2 14
6. Fegyver és lőszerismeret  gyakorlat 1 8
7. Trófeabírálat 3 22
8. Intenzív vadgazdálkodás 3 22
9. Vadászati jog, etika és ökonómia 2 15
10. Vadegészségtan 3 22
 Összesen 26              191



Személyi állomány
 Az oktatók mindegyike rendelkezik:

– Szakirányú tudományos fokozattal,
– 10 évet meghaladó felsőoktatási gyakorlattal,
– Vezető oktató vagy kutató beosztással,
– Felsőfokú vadgazdálkodási végzettséggel.

 Az oktatók jelentős része rendelkezik:
– Habilitációval,
– NAKVI szakértő,
– Igazságügyi szakértő (vadgazdálkodás vagy 

állategészségügy területén),
– Gyakorló sportvadász.



Személyi állomány

 Dr. Gál János, tszv. egyetemi docens
– PhD vadegészségügy, Habil., ig. szakértő
– Vadászati állattan, Élőhely-gazdálkodás, Vadegészségtan

 Dr. Kabai Péter, egyetemi docens
– PhD biológiai tudomány
– Vadpopulációk dinamikája, monitoring

 Dr. Király István, vadászkamarai titkár
– PhD vadegészségügy, ig. szakértő
– Vadgazdálkodás, Vadtenyésztés



Személyi állomány

 Dr. Marosán Miklós, tud. főmunkatárs
– PhD. vadgazdálkodás, Habil., ig. szakértő, c. egyetemi tanár, 

lövészetvezető
– Vadászat, Trófeabírálat, Fegyvertan

 Dr. Ózsvári László, tszv. egyetemi docens
– PhD agrárgazdaságtan, Habil.
– Vadászati ökonómia

 Dr. Visnyei László, ny. egyetemi docens
– Kandidátus állatorvos-tudomány, szakértő
– Vadászati jog, igazgatás és etika



Személyi állomány

 Meghívott előadók:
– Dr. Hőnich Miklós állatorvos,
– Kovács Gábor OMVK Pest megyei 

vadgazdálkodási bizottság elnöke,

 Koordináló Tanszék: Állattenyésztési, 
Takarmányozási és Laborállat-
tudományi Intézet

 A Szakirányt vezeti: Dr. Marosán Miklós



Jogosultságok, előnyök

 Felsőfokú vadgazdálkodási és
vadászati szakképzettség,

 Mentesség az Állami vadászvizsga alól,
 Ilyen képzettséget 4 féléves

szakirányú posztgraduális képzésben
szerezhetnek félévente kb. 150 000.-
tandíj és további költségek.



További hallgatói 
lehetőségek

 Hallgatói lövészverseny
 Országos Felsőoktatási Vadászvetélkedőn 

rendszeresen indul az ÁOTK csapata.
– 2013-ban csapatversenyben II. helyezést értünk el,
– 2013-ban Takács Ádám áo hallgató egyéni II. helyezést 

ért el.

 Igény esetén megszervezzük:
– A rendőrségi fegyverismereti vizsgát,
– Kiegészítő gyakorlati vadászvizsgát,
– A kötelezőn felüli további lőtéri gyakorlás biztosítása,



Kiadott betétlapok, 
tanúsítványok

Diplomakiadás 
éve

Állatorvosi 
oklevelet szerzett 

hallgatók

Vadgazdálkodási
betétlapot szerzett 

hallgatók

Vadgazdálkodási 
végzettség 

aránya

2000 95 7 7,4 %

2001 52 15 28,8 %

2002 90 16 17,8 %

2003 81 10 12,3 %

2004 90 24 26,7 %

2005 77 16 20,8 %

2006 56 15 26,8 %

2007 85 8 9,4 %

2008 66 nincs adat nincs adat

2009 59 14 23,7 %

2010 92 37 40,2 %

2011 49 23 46,9 %

2012 58 24 41,4 %

2013 75 19 25,3 %

¯= 25,2 %X

¯= 17,5 főX



Jövőbeli tervek

 Több gyakorlat,
 Tanulmányi út beiktatása,
 További együttműködések kialakítása:

– Vadászati hatósággal,
– Állategészségügyi hatósággal,
– Vadászkamarával,
– Állatorvosi Kamarával,

 Esetlegesen angol nyelven indítani a 
szakirányt.















Köszönöm a figyelmüket!
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