Záróvizsga kérdések
Vadgazdálkodási Igazgatási Szakmérnök/Szakirányító szak

1. Tétel
a. A vad és élőhelyének védelme - vadászati idények (jogi vonatkozások).
b. Az apróvad-gazdálkodás elemzése statisztikai számok alapján.
c. A tervezett ugar, pihentetett területek – a set-aside.
d. A vadkár jogszabályi háttere, az erdővédelmi bírság és a vadászati törvényben
szereplő kártérítés.
2. Tétel
a. A vadászati jog haszonbérlete, a szerződés megkötése, jóváhagyása, megszűnése.
b. A vadállomány szabályozásának lehetőségei és korlátai.
c. Fás és cserjés vegetáció kialakítása és kezelése mezei élettérben.
d. A vadászati kár, a vadban okozott károk, autó és vadütközés.
3. Tétel
a. A földtulajdonosi közösség belső jogviszonyai, a képviselő jogállása.
b. Vadfajok populációi és populációdinamikai modellek.
c. A mezőgazdasági technológiák hatása az apróvad állományra és annak értékelése.
d. A vadkár elleni mechanikai védekezés formái, szerepe és eredményessége.
4. Tétel
a. A vadászati jog és kártérítési jog összefüggései.
b. A nagyvadgazdálkodás elemzése a statisztikai számok alapján.
c. Az extenzív gazdálkodás ismérvei, extenzív mezőgazdálkodási módok.
d. Terepi vadkárfelvétel végrehajtása erdőben.
5. Tétel
a. A vadásztársaság, mint egyesület jogi szabályozása.
b. Az élőhely jelentősége az apróvad populációk fenntartásában, bölcs hasznosítás.
c. A predátorok hatása a populációkra és a dúvadszabályozás.
d. A rügy- és hajtásrágás, mint erdészeti vadkár.
6. Tétel
a. A vadgazdálkodás büntetőjogi vonatkozásai.
b. A trófeabírálat rendszere és szerepe a válogató kilövések (selejtezés) értékelése
szempontjából.
c. Vadföldek mezei élőhelyeken apróvad számára.
d. A kémiai vadkárelhárítás.
7. Tétel
a. A vadászjegy és a vadászati engedély - kiváltás, érvényesség, ellenőrzés
(vadászvizsga).
b. A trófeabírálati korbecslés kivitelezése és korlátai.
c. A bölcs hasznosítás és az élőhely-gazdálkodás.
d. A mezőgazdasági vadkár formái, terepi felvételezésük.

8. Tétel
a. Vadkár esetében a földhasználó és a vadászatra jogosult jogai és kötelezettségei, a
természetes önfenntartási érték és a vadkár alap.
b. A veszettség és az ellene való védekezés.
c. Nagyvadfajok területigénye és élőhely-használata.
d. A hivatásos vadászok alkalmazásának munkaügyi feltételei.
9. Tétel
a. Az EU mezőgazdasági politikája és az agrártámogatások a vadgazdálkodásban, SFH
és EUME jelentése.
b. Apróvadvadászaton használt kutyák vadászati munkája, bevezetésük és bevadászásuk.
c. Nagyvadfajok táplálkozási jellemzői.
d. Az egyszerűsített munkaviszonyban történő foglalkoztatás munkaügyi feltételei.
10. Tétel
a. Magyarország vadgazdálkodásának történeti fejlődése az 1960-as évektől, és a
fejlődés gazdasági hatásai.
b. Utánkereső kutyák vadászati munkája, bevezetésük és bevadászásuk.
c. Nagyvadfajok mesterséges kiegészítő takarmányozásának célja, eszközei és
módszerei.
d. A vadgazdálkodóknál elterjedt „társadalmi munka”, azaz önkéntes munka munkaügyi
dokumentálásának részletei.
11. Tétel
a. A vadgazdálkodás jellemző bevételei és kiadásai, ezek nagyságrendje, jellemző
mértéke.
b. Kotorékkutyák vadászati munkája, bevezetésük és bevadászásuk.
c. A vadföldgazdálkodás célja és fontosabb szempontjai a nagyvadgazdálkodásban.
d. A vadgazdálkodóknál kötelezően megtartandó baleseti oktatások előírásai és
dokumentálásának menete.
12. Tétel
a. A vadgazdálkodási ágazat gazdasági teljesítménye, regionalitása.
b. Vaddisznóskutyák vadászati munkája, bevezetésük és bevadászásuk.
c. A nagyvad erdei táplálkozásának hatása és az erdei vadkár kialakulásának okai.
d. Hivatásos vadászok munkaruha-juttatásának, szolgálati fegyver-juttatásának és egyéb
juttatásainak gyakorlata és dokumentálásának szabályai.
13. Tétel
a. Közigazgatási eljárásjog általános szabályai.
b. Hagyományőrző vadászati módok vadászkutyáinak vadászati munkája, bevezetésük és
bevadászásuk.
c. Takarmányok összetétele és jellemzői.
d. A vadgazdálkodókat érintő adó- és járulékszabályok főbb jellemzői az egyes
gazdálkodói feladatok során.

14. Tétel
a. Vadvédelmi bírság, vadgazdálkodási bírság kiszabása, végrehajtása. Hatósági
szankciók a vadgazdálkodás terén.
b. Hívás és lesvadászat, mint vadászati mód.
c. Mikroelemek jelentősége a takarmányozásban.
d. A természet általános védelme és a kiemelt természetvédelmi oltalom formái.
15. Tétel
a. A vadászati, erdészeti, természetvédelmi hatósági igazgatási rendszer, szakhatósági
hozzájárulás, szakkérdések vizsgálata.
b. Egyéni vadászatok szervezése és levezetése.
c. Az utak ökológiai hatása, autópálya vadátjárók.
d. A Natura 2000 hálózat Európai Uniós és hazai jogszabályi alapja, kapcsolódás a
vadgazdálkodással.
16. Tétel
a. A zárttéri nagyvadtartás jogszabályi háttere, zárttéri vadtenyésztéshez kapcsolódó
hatósági eljárások.
b. Társas nagyvadvadászatok.
c. A fácántenyésztés története, szerepe a hazai vadgazdálkodásban.
d. A természetvédelem és vadgazdálkodás kapcsolódási pontjai, érdekellentétek a két
ágazat között.
17. Tétel
a. Vadászati létesítményekhez kapcsolódó hatósági feladatok.
b. Társas apróvadvadászatok.
c. Intenzív fácántenyésztés: A törzsállomány kiválasztása, teleltetése, tojatása.
d. A dámszarvas, az őz és a vaddisznó trófeabírálatának fontosabb szempontjai.
18. Tétel
a. Agrárjog, agrárigazgatás termőföld adásvétele és tulajdonjoga.
b. Hagyományőrző vadászati módok.
c. A fogoly tenyésztése.
d. A mezőgazdálkodás és vadgazdálkodás kapcsolódási pontjai, érdekellentétek a két
ágazat között. EU agrártámogatási rendszer.
19. Tétel
a. Szabálysértési jog a vadgazdálkodás terén.
b. Barkácsolás és cserkelés, mint vadászati mód.
c. Intenzív fácántenyésztés: A csibék zárt teremfűtéses (intenzív) nevelése.
d. Az erdőgazdálkodás és vadgazdálkodás kapcsolódási pontjai, érdekellentétek a két
ágazat között.

20. Tétel
a. A vadgazdálkodás tervezésének jogszabályi háttere és kapcsolata más ágazati
tervezési folyamatokkal.
b. Társas vadászatok rendezése és levezetése.
c. A vadréce félvad, félintenzív és intenzív tenyésztése.
d. A zárttéri vadtartás során keletkező szakmai és pénzügyi dokumentumok, valamint
azok kapcsolata a gazdálkodó szervezet ügyvitelével, könyvvitelével és számvitelével.
21. Tétel
a. A vadgazdálkodási adattár.
b. A clostridiumok okozta megbetegedések vadon élő állatokban.
c. Jogorvoslati rendszer a közigazgatási eljárásjogban, a közig határozatok bírósági
felülvizsgálata.
d. A vad okozta balesetek és a vadászbalesetek dokumentálásának menete, a szükséges
intézkedés-sorozatok.
22. Tétel
a. Az éves vadgazdálkodási tervek.
b. A trichinellózis előfordulása vadon élő állatokban és a trichinellózis, mint zoonózis
megelőzése.
d. A gímszarvas- és dámszarvas-farmok működtetésének alapvető technológiai
folyamatai.
d. Az egyéni- és társas vadászatok lebonyolítása során, a vadgazdálkodónál és a
vadászoknál kötelezően előírt dokumentálás.
23. Tétel
a. A vadgazdálkodási üzemterv.
b. A muflon zárttéri tartása.
c. A gímszarvas és a muflon trófeabírálatának fontosabb szempontjai.
d. A fegyverbirtoklás (fegyvervásárlás és fegyvertartás) feltételei és dokumentálása.
24. Tétel
a. A tájegységi rendszer, a tájegységi vadgazdálkodási terv, a tájegységi fővadász
szerepe és feladatai.
b. A vadon élő kérődzők mételyfertőzöttségei.
c. A vaddisznóskerti tartástechnológiák: extenzív kertek (egyterű kertek).
d. A személyek és gépek vadászterületen történő mozgásának dokumentumai, szabályai.
25. Tétel
a. A vadászterület kialakításának feltételei, főbb lépései.
b. Vadon élő ragadozók galandféreg-fertőzöttségei és a galandféreglárvák által a
köztigazdákban okozott elváltozások.
c. A vaddisznóskerti tartástechnológiák: intenzív kertek (megosztott kertek).
d. A vadgazdálkodó szervezetek ügyvitelének főbb számviteli és üzemgazdasági
dokumentumai, azok szakmai és pénzügyi tartalma.

