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Zárttéri nagyvadtartás

1996. évi LV. törvény (Vtv.) és végrehajtási rendelete szabályozza

• Vadaskertek
 Vadászati cél 

• Vadasparkok
 Oktatás, kutatás, bemutatás

• Vadfarmok
 Vadhús előállítás



Zárttéri vadtartások száma (db)
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A vadaskertekről általánosan

• Kizárólag vadászterületen, a vadászatra jogosult által létesíthető.

• Vadászati tevékenység nagyobb mértékű sikerességének

biztosítása.

• Terület nagyság 200- 500 hektár.

• Jellemző a vaddisznó, gímszarvas, dámszarvas és muflon.

• Vegyes kertek



Vadaskertek állategészségügyi 
vonatkozása

 Nagy egyedszám

 Nagy terület elhullások nehezen fellelhetőek, esetleges fertőzés 

késői felismerése

 A beszállításhoz hatósági engedélyek szükségesek

 Beszállított egyedeket egyedi azonosítóval kell ellátni

 Beszállított egyedek karanténozása 

Fokozott járvány és fertőzés veszély!!!!!



Vadaskert

A vadaskerti állományok aránya a legnagyobb mértékben a muflon és a 

vaddisznó esetében nőtt az elmúlt másfél évtizedben. 

A hazai dámszarvas állomány ötöde, muflon állomány negyede 

vadaskertekben található.

• Gímszarvas: 96 ezer db becsült-vadaskert állomány 7 ezer db 

(teríték 4,2 %-a)

• V. disznó 109 ezer db becsült-vadaskert állomány 18 ezer db 

(teríték 9 %-a)



Vadasparkokról általánosságban

• Kizárólag vadászterületen, a vadászatra jogosult által létesíthető.

• Létesítési céljuk alapvetően a bemutatási és oktatási tevékenység, a 

kutatási céllal való létesítés nem jellemző.

• Általános területnagysága 1-10 ha, található azonban 100 ha feletti 

nagyságú park is.

• Jellemzően az 5 Magyarországon vadászható nagyvadfaj 

bemutatását végzi.



Vadasparkok jellemzői

• Kis egyed sűrűség

• Kis terület

• Esetleges fertőzések, betegségek felismerése gyors

• A tartott vad kezelése egyszerű

• Karanténozás kötelező!!!!!!!

• Elhullások minden esetben fellelhetőek



Vadfarmok általános bemutatása

• Nem vadászterületen (pl. belterületi ingatlanon) is kialakítható.

• Magánszemély, jogi személy által is létesíthető.

• Létesítésének célja a vadhús előállítás, vaddisznó esetében a

vadaskertekbe történő szállítás is engedélyezett.

• Területnagyság – a tartott vadfaj és az egyedek számától függően –

nagyon eltérő, 100 nm – 100 ha között változik.

• Jellemző az 5 vadászható nagyvadfaj tartása.



Vadfarmok elhelyezkedése



Vadfarmok megoszlása
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Vadfajok szerinti megoszlás
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Vadfarmok állategészségügyi 
vonatkozása
Állategészségügyi szempontból a leginkább érintett.
Vonatkozó állatorvosi előírások:
• TIR - minden tenyésztett vadfaj estében
• ENAR – vaddisznó esetében
• Fokozott járványveszély
• Betelepítés csak ellenőrzött, nyilvántartott állományból
• Karanténozás minden esetben kötelező
• Ki és beszállítás csak hatósági engedélyekkel
• Megfelelő takarmányozás
• Elhullások nyilvántartása, naplózása
• A rokon háziállat fajoktól elkülönítetten tartható!



Vadfarm

Vadfarmokon ~4.200 db nagyvad (gím, dám, muflon, vaddisznó, 

őz)

• 28 nagy létszámú vadfarm (100 db meghaladó létszám)

• 22 „kedvtelésű tartás” (2-3 db vad)

• 31 nem üzemelő vadfarm



Vadfarm



Vadfarm



Az ellenőrzések tapasztalatai 

• A vadfarmon tartott egyedek állategészségügyi nyilvántartásba 
vétele legtöbbször nem történik meg.

• Az egyedi azonosítóval való megjelölés elmarad.
• Az élő vad szállításához szükséges vadászati hatósági engedély, és 

az állategészségügyi igazolások beszerzése elmarad.
• Saját felhasználás dokumentálása hiányos.
• Vadfarm nyilvántartások vezetése általában hiányos:

 Takarmányozási napló
 Elhullási napló
 Állatorvosi kezelési napló (gyógyszeres és egyéb kezelések)



Köszönöm a figyelmet!
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