
Az alsó- és középfokú vadászati 
szakoktatás története

Dr. Kollwentz Ödön

Minthogy a vad -  főként a csülkös vad -  élettere az erdő, az 
erdészeti szakoktatás történetéhez a vadászati szakoktatásé elvá
laszthatatlanul hozzá tartozik.

A múlt század utolsó negyedéig nem beszélhetünk hazai rend
szeres alsó- és középfokú vadászati szakoktatásról. Mégis meg 
kell emlékeznünk arról, hogy a keszthelyi Georgikon mellett 1806- 
1848 között működött Erdei és Vadász Oskolában az erdészetivel 
együtt vadászati oktatás is zajlott. Tananyaga az erdészetivel 
tökéletesen megegyezett. A vadásztanulók élelmezéséről és ruhá
zatáról -  az uradalom terhére -  a gyakorlatvezetőjük gondosko
dott. Érdemes megemlíteni, hogy öltözetük -  a vadászat fontos
ságát hangsúlyozva -  igen változatos és gazdag volt: 2 db veres 
lajbi, egy téli és egy nyári lovaglónadrág, egy-egy kalap, téli 
süveg, vörös posztó kucsma, egy pár sarkantyú, két fehér ruha, 
három pár új csizma és két fejelés, egy nyári nadrág, egy „jankerl" 
irhás mente.

Az uradalmakban ebben az időben a vadászat irányítását az 
erdészeti akadémiát végzettek, illetve a Monarchiához tartozó 
Ausztriából és Csehországból származó, középfokú végzettség
gel rendelkező „jágerek" látták el. A vadászati segédszemélyzetet 
a vadászterületek tulajdonosainak vagy bérlőinek szolgálatában 
állott „vadászcselédek" és a vadgondozásra, vadászterület őrzé
sére alkalmazott „cselédek" alkották (1883. évi XXIII. te.).

A segédszemélyzet szervezett vadászati oktatása az 1883-ban 
Ásotthalmán megnyílt erdőőri szakiskolában  kezdődött. „A 2 éves 
tanfolyam alatt a tanulóknak előadatnak az erdészeti és vadászati 
alapismeretek oly terjedelemben, amennyire azt erdőőrnek, ki 
egyúttal vadőr is, tudni kell..."111 Az okszerű vadgazdálkodás 
azonban sokkal nagyobb szakképzett segédszemélyzetet kívánt, 
ezért a földművelésügyi miniszter a vadőri vizsgák tárgyában ki
adott 40086-1/1893. számú rendeletével „Vadőri Vizsgálóbizott
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ság"-ot rendszeresített.121 A rendelet kimondja, hogy „a vadőri 
szolgálatban való jártasságnak igazolhatása tekintetéből... a bel
ügyminiszter úrral egyetértőleg elhatároztam, hogy az erdőőri 
vizsgákkal kapcsolatos vadőri vizsgák tartassanak és a vadászat
nál alkalmazást kereső egyének... a múlhatatlanul szükséges tud
nivalókat a szolgálat érdekében elsajátítsák" Ezeket a vadőri 
vizsgákat évenként egyszer a kijelölt erdőigazgatóságok székhe
lyein tartották, először 1893. október 23-án.

A vizsgára jelentkezőknek igazolniuk kellett, hogy „írni, olvas
ni és a négy közönséges számművelet szerint számolni tudnak, 
és legalább három évig szakadatlanul vadászati gyakorlati szol
gálatban állottak, feddhetetlen magaviseletűek, 20. életévüket 
betöltötték" továbbá orvosi bizonyítvánnyal azt, hogy vadőri 
szolgálatra alkalmasak. A vadőri vizsgára a folyamodványokat az 
erdőfelügyelők gyűjtötték és továbbították.

A Vadőri Vizsgálóbizottság az elnökből, egy bizottsági tagból 
és a földművelésügyi miniszter által -  az Országos Vadászati 
Védegylet és a királyi erdőfelügyelőség véleményének meghall
gatása után -  kirendelt tagból állt. A vizsga tárgya a következő 
volt: „Amit a vadőrnek a vadőri szolgálat sikeres teljesítéséhez 
tudnia kell" A vizsga megkezdése előtt a jelentkezőknek a bizott
sági elnök kezeihez 5 forintot, illetve 10 koronát kellett fizetniük. 
A vizsga lefolytatásával kapcsolatban: „A szóbeli és az írásbeli 
együtt tartatik. Az összes jelentkezők a vizsgálóbizottság elnöke 
által megállapított egyazon kérdésre felelnek" Az eredményesen 
letett vizsgát a bizottság elnöke és a két vizsgálóbiztos által aláírt 
„Vadőri Vizsgálat Bizonyítványa" igazolta. A millennium évében, 
1896-ban a vadőri vizsgákat Budapesten, Pozsonyban, Kolozsvá
rott és Szombathelyen tartották.131

Minthogy a vadőri szolgálatot teljesítők hatósági-közegi fel
adatot láttak el, a vizsgázott vadőrök részére a földművelésügyi 
miniszter 1911-ben a vadőri esküt (19426/1911. FM sz. rend.), 
majd 1912-ben a vadőri jelvény viselését (23952/1912. FM sz. 
rend.) rendszeresítette. Azok viszont, akik a a 40086-1/1893. FM 
sz. rendelet szerinti „vadőri vizsgával nem bírnak, FELESKE
TETT VADŐR felírású bádog jelvényt nem viselhetik, bár a ren
delet életbe lépése előtt tettek esküt".141
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Az első önálló vadőri iskolát 1916-ban a Rokkantügyi Hivatal 
(féléves tanulmányi idővel) Bián a háborúban megrokkantak ré
szére szervezte meg. Az iskola 1917-ig önállóan, attól fogva pedig 
az erdőőri szakiskolával összekapcsoltan Erdőőri és Vadőri Szakis
kolaként működött. Erre a „Biai vadőri szakiskolát végzett rok
kantaknak vadőri jelvénnyel való ellátása és ezen szakiskola be
szüntetése tárgyában hozott 244/II/B -1918. FM sz. rendelet vo
natkozik:" ...a Rokkantügyi Hivatal által Bián (Pest vármegye) 
fenntartott féléves vadőri tanfolyam vezetősége által kiadott bi
zonyítványokkal bíró vadőrök, amennyiben a 19426/1911. számú 
itteni rendeletben körülírt esküt letették, szintén ellátandók a 
most idézett 23952/1912. számú itteni rendeletben említett vadőri 
jelvénnyel.

Értesítem továbbá, hogy a most említett rokkantügyi vadőri 
szakiskolát az Országos Hadigondozó Hivatal elnöke velem 
egyetértőleg múlt, 1917. év október havában beszüntette: a helyett 
azonban a már meglévő magyar királyi erdőőri szakiskolákkal 
szerves kapcsolatban magyar királyi vadőri szakiskolákat rend
szeresítettem egy egész évre terjedő tanfolyamokkal, melyek mű
ködésüket már a múlt év őszén megkezdték, s elsősorban arra 
vannak hivatva, hogy vadőri szolgálatra alkalmas rokkantakat az 
élet követelményeinek megfelelően képezzenek. Az ezen m. kir. 
vadőri szakiskolákba való felvétel módozatait mindenkor a tanév 
kezdete előtt fogom megfelelő módon közzétenni. Budapest, 
1918. március 3-án "J5)

A megalakult, illetve erdőőri és vadőri szakiskolákká egyéves ta
nulmányi idővel átszervezett kétéves erdőőri szakiskolákban a 
vadászat elméleti és gyakorlati oktatására nagy súlyt kellett he
lyezni (15304/1920. FM sz. rend.). A vadászati, vadtenyésztési és 
fegyvertani ismereteken kívül ebidomítást is tanultak.

1925-től a vadőri vizsga letételét a földművelésügyi miniszter -  a 
Vadőri Vizsgálóbizottság egyidejű megszüntetésével -  Erdőőri 
Szakvizsga Bizottság előtt rendelte el (4481/1925. FM sz. rend.).

A földművelésügyi miniszter 1927-ben a 42962/1927/1-1. szá
mú rendeletével a debreceni, miskolci, kaposvári, gödöllői és a 
győri erdőigazgatóságoknál megtartandó vadőri vizsgát hirdette
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meg. Ugyanakkor négyhetes, nem kötelező, díjmentes előkészítő 
tanfolyamot is meghirdetett. A vizsgára az erdőigazgatóságnál 
kellett jelentkezni. A vizsgára bocsátás feltételei: az elemi népis
kola négy osztályának sikeres elvégzése, három éves megszakítás 
nélküli vadgazdasági gyakorlat, feddhetetlen előélet, a 20. életév 
betöltése. A szolgálati bizonyítványt erdőmérnöknek kellett kiál
lítania, a jelentkezők alkalmaztatását a szolgálati helyre illetékes 
erdőfelügyelő igazolta. A tanfolyamra külön kellett jelentkezni, 
szállást az erdőigazgatóság biztosított, élelmezésről és ágynemű
ről a jelentkezőnek kellett gondoskodnia. Aszállással kapcsolatos 
apróbb kiadások (világítás, takarítás stb.) fedezésére a jelentkező
nek a tanfolyam kezdetekor az erdőigazgatóság pénztáránál 4 
pengőt kellett befizetnie, amelyből az esetleg fennmaradó össze
get visszafizették.16!

A vadászterületek tulajdonosai és a vadászbérlők nem tartot
ták kielégítőnek az erdőőri és vadőri szakiskolákból kikerültek 
vadászati szakismereteit, ezért 1930-ban a Magyar Vadászújság
ban részletes javaslatot közöltek a szakiskolákban tanítandó va
dászati anyagra vonatkozóan, 1932-ben pedig éles támadást indí
tottak az erdőőri és vadőri szakiskolák ellen, „El kell választani a 
vadőrök szakoktatását és vizsgáztatását az erdőőrökétől" cím
mel.171

Az 1935. évi IV. te. alapján felállított alerdész szakiskolákban 
ugyan az erdészeti tárgyak oktatása volt a súlypontos, de teljesül
hetett a „vadászurak" kívánsága is, mert a földművelésügyi mi
niszter 72117/1936. számú rendeletével a vadőri szakvizsgákról, 
72299/1936. számú rendeletében pedig a kötelező vadőri tanfolya
mokról intézkedett. E rendeletek szerint a vadőri vizsgára bocsátás 
feltételei: magyar állampolgárság, az elemi népiskola négy osz
tályának sikeres elvégzése, három éven át megszakítás nélküli 
vadászati gyakorlati szolgálat, a 20. életév betöltése, feddhetetlen 
életmód, testi és szellemi alkalmasság (orvosi bizonyítvánnyal 
igazoltan), végül a szakvizsgát megelőző tanfolyamon való köte
lező részvétel.

A kötelező kéthetes vadőri tanfolyam tematikáját az 1. sz. 
melléklet közli.
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Az előkészítő tanfolyam naponta négyórás elméleti előadásból 
és délutánonként gyakorlati oktatásból állt. A rendelet a tanfo
lyam részletes óratervét is szabályozta.

A tanfolyam végén háromtagú vizsgabizottság előtt írásbeli és 
szóbeli részből álló vizsgát kellett tenni, amiről Vadőri Bizo
nyítványt állítottak ki. A vizsgabizottság egyik tagjának oki. erdő
mérnöknek kellett lennie.

Az első -  az augusztus hó 18-án kelt 72117/1936/I-B-2. FM 
számú rendelet szerinti-vizsgát október 15-17 között Gödöllőn, 
a M. Kir. Vadászati Hivatalnál tartották meg. A jelentkezőknek 
bélyegköteles kérvényüket a M. Kir. Földművelésügyi Miniszté
rium vadászati osztályához kellett benyújtaniuk. A rendelet a 
gyakorlati szolgálat igazolását annyiban szorította meg, hogy a 
három éves megszakítás nélküli szolgálatot „megfelelően gondo
zott vadászterületen" kellett letölteni. Az erről szóló igazolást 
„azon vadászterület tulajdonosa (megbízottja), illetve bérlője ál
lítja ki, akinél [a jelentkezők] alkalmazásban állnak. A bizo
nyítványban foglaltakat az illetékes járási vadászati tudósítóval, 
vagy szükség esetén a községi elöljárósággal igazoltatni kell"

A vizsgadíj 30 pengő volt, amelyet a vizsgabizottság elnökének 
kezeihez kellett lefizetni. A lakásról és az élelmezésről mind a 
tanfolyam, mind a szakvizsga tartama alatt a hallgatók maguk 
tartoztak gondoskodni.181

A második világháború eseményeinek következtében hazánk
ban a vadállomány a minimumra csökkent. 1945 után a vadászat 
szerepe is megváltozott. Megszűntek a nagybirtokok és ezzel 
együtt az urasági vadászterületek, az egyéni vadászbérletek; az 
eddigi -  főleg úri -  vadászok vadászfegyvereit bevonták, és új 
vadásztársaságok alakultak, amelyek tagjai főként fizikai dolgo
zókból és vezető párttagokból verbuválódtak. Csaknem egy évti
zed kellett ahhoz, hogy a vad a megfelelő létszámot elérje, ezalatt 
a vadászok feladata inkább a vadóvás, mint a vadászat volt. Az 
új vadászoknak a szakmába való bevezetése a megyei fővadászok 
feladata volt, akiket még a múltban képeztek ki. Szakképzett 
vadőrök akkor már alig voltak szolgálatban. A vadgazdálkodás 
színvonalának emelése érdekében 1957-ben a Népköztársaság
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Elnöki Tanácsának 43. számú törvényerejű rendelete kötelezte a 
vadőröket, hogy vadőri szaktanfolyamon vegyenek részt. Ezt követte 
az 5/1958. FM sz. rendelet, amely a vadőrök vizsgáztatását úgy 
szabályozta, hogy az állami vadőri szakvizsga előtt hét hónapon át 
havi egy munkanapon elméleti és gyakorlati vadászati oktatás
ban kellett részt venniük. A tananyag Szederjei Ákos: „Vadgazdál
kodási alapismeretek" c. munkája és a „ Vadászatrendezési tudnivalók" 
c. OEF kiadvány volt.

A vadőri szakvizsga elméleti és gyakorlati részből állt, amit az 
FM, illetve az OEF vezetője által kinevezett vizsgabizottság előtt 
kellett letenni (6/1958. OEF sz. rend.). Ilyen vizsgabizottságot 
minden megyében alakítani kellett (10/1971. MÉM sz. rend.).

Ugyanezek a rendeletek szabályozták a vadásztársaságok tagjai
nak (a vadászoknak) az oktatását és vizsgáztatását is.

Az országos erdészeti főigazgató a szakvizsgázott vadőrök 
részére erdészeti szakképzettség megszerzését rendelte el. Az erdő- 
gazdaságokban tartott előkészítő oktatás után három tagból álló 
helyi vizsgabizottság előtt kellett vizsgát tenni. A vizsgát sikerrel 
kiálltaknak 1960 decemberében egy központi vizsgabizottság 
előtt, Budapesten kellett újabb vizsgát tenniük.

A hazai értékes trófeás vad a hatvanas évek közepére már 
annyira felszaporodott, hogy az erdőgazdálkodásban tetemes ká
rokat okozott, ugyanakkor a nyugat-európai vadászok számára a 
magyarországi vadászat anyagilag előnyös, trófea és vadászél
mény szempontjából pedig kiemelkedően jó volt. A vadászurak 
kísérésére szakmailag jól képzett -  lehetőleg idegennyelv-tudás- 
sal rendelkező -  hivatásos vadászokra volt szükség. Erre azonban 
még néhány évig várni kellett. Sikeres megoldást jelentett a vadá
szati szolgálatot kedvelő erdésztechnikusok hivatásos vadász
ként való alkalmazása.

Avadász-vadtenyésztőszakmunkások iskolai képzése az 1963-ban 
alapított szombathely-oladi szakmunkásképző iskolában kezdő
dött. Az először végzettek 1965-ben kaptak bizonyítványt.*9’ 1967- 
ben a Balatonboglári Mezőgazdasági Szakiskola a Balatonnagy- 
bereki Állami Gazdasághoz kihelyezett osztályában öthónapos 
vadászképző szakiskolát szervezett.
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A hivatásos vadászok képzése az előképzettségtől függően folyt -  
az érettségizettek számára egyik évig, egyébként három évig. Az 
iskolába való felvétel sikeresen kiállt képességvizsgálat alapján 
történt. Ez orvosi egészségügyi vizsgálatból (látás-, hallás-, refle
xióvizsgálat), továbbá a gyors elhatározóképesség és a hivatás
szeretet vizsgálatából állt. Az oktatás a 28/1971. MÉM számú 
rendeletben rögzített órarend szerint történt. Az órarendeket a 2. 
és 3. számú mellékletek tartalmazzák. A tanévek első féléveiben 
főként elméleti, második féléveiben főként gyakorlati órákat tar
tottak. A fenti rendelet szerinti oktatás 1971 őszén a szombathely- 
oladi szakmunkásképző iskolában indult. A középiskolát végzet
tek részére szervezett tanfolyamon az óratervet a következő elté
résekkel kellett alkalmazni: a közismereti órák közül csak a test
nevelés és az osztályfőnöki óra maradt kötelező, s a szakmai 
tárgyakat csökkentett óraszámmal tanították.*101 1975-ben a cson
grádi szakmunkásképző intézetben kezdődött el a vadászok három
éves oktatása.

Az 1 /1 982. MÉM sz. utasítás új óratervet adott. Ezt a 4. számú 
melléklet m utatja. Ezen óraterv szerint kezdődött meg az 
1982/83-as tanévtől Barcson, Szombathely-Óladon és Csongrádon a 
vadászok oktatása.*111

A vadgazdasági-technikus képzés iránti igény már a hetvenes évek 
elején erőteljesen megnyilvánult. Ennek eredményeként a 3/1972. 
MÉM sz. rendelet alapján összeállított „vadgazdasági-technikus 
képzés követelményrendszerét" a MÉM Szakoktatási Főosztálya 
21679-IV.4/1974. szám alatt jóváhagyta, az erdőgazdasági és me
zőgazdasági technikusok posztgraduális képzéseként.

A vadgazdasági technikusokkal szemben felállított igényt az 
alábbiakban részletezte a követelményrendszer: a vadgazdasági 
technikus mint középfokú végzettségű szakember „rendelkezzék 
a vadgazdálkodási és vadászati tevékenységek üzemi és munka
helyi szintű megtervezéséhez, irányításához és ellenőrzéséhez 
szükséges ismeretekkel, továbbá olyan gyakorlati jártasságokkal 
és készségekkel, amelyek birtokában képes a hazai vadászterüle
teken előforduló vadfajok vadon és félvadon történő tenyésztésé
re, vadtenyésztő telepek, vadaskertek vadállomány tenyésztési
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munkálatainak vezetésére, általában a korszerű takarmányozás
ra, a mező-, erdő- és vadgazdálkodás ökonomikus összehangolá
sára, a vadgazdálkodással kapcsolatos tevékenységek célszerű és 
gazdaságos folytatására, továbbá a balesetmentes vadászatok 
szervezésére, levezetésére"

A személyi feltételek: jó testi felépítés, egészséges szervezet, kifo
gástalan érzékszervek, erős lábak, jó gyaloglási képesség, kitűnő 
szem, jó megfigyelőképesség, kitűnő koncentrációs képesség, ál
landó érdeklődés a környezettel szemben, gyors ítélőképesség, 
cselekvőképesség, határozóképesség, feltétlen megbízhatóság.

Vadgazdasági technikusi munkakörök: kerületvezető vadász, va
dászmester kis- és középnagyságú vadászterületeken, vadásztár
saságoknál, fácán-, fogoly- és vadréce-tenyésztelep vezető, termé
szetvédelmi területkezelő.

A vadgazdasági technikusi minősítő vizsgára a felkészítést 
konzultációs és/vagy tanfolyamos rendszer szerint képzelték el. 
Az egyes tantárgyak óraszámait is ezeknek megfelelően állították 
össze:

Tantárgy neve

a /  Üzemgazdasági ismeretek
1. Vezetési ismeretek
2. Közgazdasági, 
üzemgazdasági alapismeretek
3. Munkaügyi és 
munkavédelmi ismeretek
4. Erdőtörvény, egyéb 
jogi ismeretek

b / Vadbiológiai és
vadtenyésztési ismeretek 35 60
1. Magyarország vadgazdasági 
adottságai
2. Legjelentősebb 
hazai vadfajaink

Konzultációs Tanfolyamos 
összes óraszám 

25 50
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3. Állategészségügyi ismeretek
4. Vadvédelem
5. Intenzív vadtenyésztés

Erdészeti alapismeretek 
(mezőgazdasági
előképzettségűek részére) 14 26
1. Fás növények felépítése, 
élettana
2. Állományalkotó fafajok 
ismerete
3. Legfontosabb erdőtípusok
4. Erdőtelepítési és 
erdőnevelési alapfogalmak
5. Az erdőgazdálkodás 
tervezése,
az üzemterv és kezelése
6. Az erdők rendeltetés 
szerinti felosztása

Mezőgazdasági alapismeretek 
(erdészeti
előképzettségűek részére) 14 26
1. Szántóföldi növények 
termesztése: zárt termelési 
rendszerek, gabonafélék, 
kukorica, cukorrépa
2. Pillangósok, kapás- és 
gyökgumós növények, 
keveré kta ka rmán y o k, 
káposzta termelésének 
technológiája
3. Rét- és legelőgazdálkodás
4. Vadföldek, vadlegelők, 
vadrétek üzemeltetése
5. Takarmányozási
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alapismeretek: takarmányismeret, 
takarmánytartósítás, tárolás, 
felhasználás, takarmánytápok

c /  Vadgazdálkodási és
vadászati ismeretek 40 70
1. A vadgazdaság tervezése
2. A vadállomány-szabályozási 
terv végrehajtása
3. Vadkárok formái
4. Vadgazdasági berendezések 
és használatuk
5. A vadászat kialakulása, 
története, természetvédelem 
és vadászat
6. A vadászat eszközei
7 Vadászebek és idomításuk
8. Vadászati módok
9. Vadászati idő, tilalmi idők
10. Vadbefogás, vadértékesítés
11. A vadászat szervezete
12. Trófea, egyes vadfajok trófeája
13. Vadászati szokások, 
hagyományok, vadászerkölcs
14. Vadásztatási ismeretek, 
külföldi vadászok

Összesen: 100 180

A vadgazdasági technikusi minősítő vizsga felkészítésére je
lentkezőktől megkívánták a szakközépiskola elvégzése utáni két
éves vadászati szakmai gyakorlatot és a munkahelyi javaslatot. A 
jelentkezőknek a kétéves felkészítési idő alatt négy ízben hat-hat 
napos konzultáción kellett részt venniük. Az első konzultációkor 
kétnapos, a második és harmadik alkalommal háromnapos vadá
szati tanulmányúton vettek részt, az utolsó konzultáció során
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dolgozatot kellett írniuk, és egy kétnapos tanulmányúton is részt 
vettek.*1211984-től a MüM a felkészítési időt egy évre csökkentette 
(21690/1984. MüM sz. rendelet).

A konzultációs órák számait a szakmai követelményeknek 
megfelelően többször is megváltoztatták; a legutolsó változtatás 
szerint az üzemgazdasági órák száma 16-ra csökkent, ezzel szem
ben a vadbiológiai és vadtenyésztési ismeretek, továbbá a vad
gazdálkodási és vadászati ismeretek óraszámai 52-52 órára növe
kedtek. Ezeken kívül még 40 órás tanulmányutat is beterveztek. 
Tanfolyami formában szervezett oktatás nem történt.1131

Az írásbeli dolgozat témája valamely gyakorlatban előforduló 
szituáció legegyszerűbb és leggazdaságosabb megoldása volt. 
Amennyiben a jelölt szakdolgozat készítésére kért és kapott en
gedélyt, ez az írásbeli vizsga alól mentesítést adott. A nyolcvanas 
évek közepétől minden hallgatót szakdolgozat készítésére köte
leztek, s a szakdolgozattal kapcsolatban a szóbeli vizsgán kérdé
seket tettek fel.

1978-ban a soproni erdőgazdasági szakközépiskola első ízben 
hirdette meg a vadgazdasági technikusi minősítő vizsgára való felké
szítést. A felkészítésre erdészeti és mezőgazdasági előképzettség
gel (szakközépiskolai végzettséggel) rendelkezők jelentkezhet
tek. A mezőgazdasági előképzettséggel rendelkezők a hódmező
vásárhelyi mezőgazdasági szakközépiskolában kaptak felkészí- 
téstJ141 Az előképzettségtől függően némileg eltérő ismeretek ok
tatása zajlott. Az erdészeti képzettségűek takarmányozási, a me
zőgazdasági és kertészeti előképzettségűek a szakszerű vadgaz
dálkodáshoz elengedhetetlenül szükséges alapvető erdészeti is
mereteket kaptak. Az ezektől eltérő előképzettségűektől a vadász
vadtenyésztő szakmunkás-végzettséget mindenképpen megkí
vánták. Ennek hiányában biológiai alapismeretekből kellett kü
lönbözeti vizsgát tenniük. A vizsga tárgyai: biológia, termőhelv- 
ismerettan, erdőműveléstan, erdőrendezéstan, erdőhasználattan, 
üzemgazdaságtan és szakközépiskolai vadgazdaságtan. 1984-től 
a „Vadgazdasági ismeretek" című tankönyvből tanultak.,lnl

1987-/88-tól a vadászati szakképzés idejét négy évre emelték, és 
Barcson, Szombathely-Óladon és Csongrádon a vadászat oktatá
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sa a négy éves óraterv szerint indult. Az óratervet az 5. számú 
melléklet mutatja.1161 A technikusi minősítéshez további egy éves 
konzultációs utógyakorlat volt szükséges.1171

A hajdúböszörményi Széchenyi István Mezőgazdasági Szak- 
középiskolában és Szakmunkásképző Intézetben 1992-ben há
roméves vadász-vadtenyésztő szakmunkásképzés, 1993-ban pe
dig szakközépiskolai szakmunkásképzés kezdődött, s lehetővé 
kívánják tenni a szaktechnikusi minősítés megszerzését is.1181

Az új oktatási törvény bizonyára további változtatásokat fog 
hozni a szakoktatásban. E törvény szerint „a központi tantervek 
fokozatosan megszűnnek, és két-három év alatt át kell térni az új 
pedagógiai programokra, így lehetővé válna a szakmai vonal 
erősítése".1191

Összefoglalás
A vadászat iskolai oktatása az 1800-as évek elejétől 1848-ig Keszt
helyen zajlott. Ezután 35 év telt el, amíg ez az oktatás az erdőőri 
iskolákban elkezdődhetett. Az így képzettekkel azonban a vadá
szat igényeit kielégíteni nem tudták, ezért 1893-ban az ún. vadőri 
vizsgákat rendszeresítették. Az első önálló vadőri iskolát -  hábo
rús rokkantak számára -  1916-ban Bián indították, amelynek 
szerepét két év múlva az erdőőri és vadőri szakiskolák vették át. 
A vadászurak kívánságára 1925-ben ismét felújították a vadőri 
vizsgáztatási rendszert. A szaktudás fejlesztése és a vizsgák szín
vonalának emelése végett 1936-tól a vizsgázók részére kéthetes 
előkészítő tanfolyamokat tartottak. A második világháború után 
csak 1957-ben rendelték el a vadőrök kötelező vizsgáztatását, 
illetve tanfolyam elvégzését.

A külföldiek vadásztatása jobban képzett szakembereket kí
vánt, ezért 1965-ben megkezdődött a vadász-vadtenyésztő szak
munkásképzés, 1974-ben pedig a vadásztechnikusok képzése er
dész, illetve mezőgazdasági előképzettséggel rendelkezők részé
re. A vadászat iskolai oktatása először három-, majd négyéves 
tanrend szerint 1982-ben kezdődött. Jelenleg négy iskolában fo
lyik négyéves vadász-vadtenyésztő szakmunkásképzés és techni
kusminősítés.
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1. számú melléklet
A kéthetes vadőri tanfolyam tematikája 
(72299/1936. FM sz. rendelet)

Elő
adás

Ismét
lő

Gyakorlati
oktatás

órák száma egész
napos

fél
napos

Vadak élete és vadászata 16 - 1 -

Fegyver- és lőszertan 3 - - 1

Vadászati törvények 
és rendeletek 9 5 - -

Vadtenyésztés, fácán- 
és fogolytenyésztési gyakorlat 5 - - 2

Az erdő- és vadgazdaság 
viszonya, erdősítés, 
csenderesek létesítése

2 - - -

Vadászebfajták,
vadászeb-idomítás 2 - - 2

Vadőr erkölcs- és illemtana 2 - - -

Elsősegélyny új tá s 
elméletben és gyakorlatban

2 - - -

Gereznák lefejtése és 
kezelése kitömés alá 2 - - -

Vadásztrófea (agancs) 
kikészítése és kezelése 2 2 - -

Élővad-befogás, 
-csomagolás, -szállítás 1 - - 2

Lőttvad kezelése, feltörése, 
kizsigerelése, tárolása 
és szállítása

- - - 1

Vadászmenyéttel, uhuval és 
vadászsólyommal való 
vadászat

- - - 1
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1. számú melléklet / folytatás
A kéthetes vadőri tanfolyam tematikája 
(72299/1936. FM sz. rendelet)

Tantárgy

Elő
adás

Ismét
lő

Gyakorlati
oktatás

órák száma
egész
napos

fél
napos

Dúvadmérgezés, hívási 
gyakorlat tülökkel, kagylóval, 
csalsíppal stb.

- - -

2Szőrmés és szárnyas ragadozók 
irtása csapdával, hálóval stb. 1 - -

Tanulmányút: Mezőgazdasági 
Múzeum, Állatkert - - 1 -

Tanulmányút: méhésztelep
baromfitenyésztő-telep,
arborétum

- - - 1

Vadászatrendezési gyakorlat - - 1 -

Filmbemutató - - - 1 I
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2. számú melléklet
1805 Vadász-vadtenyésztő szakmunkásképzés óraterve
28/1971. MÉM sz. utasítás (MÉM Értesítő 1971. 35. szám)

Tantárgy

Évfolyam

I. II. m.

1. 2. 1. 2. í. 2.

félév

Magyar nyelv és irodalom 2 - 4 - 4 -

Történelem 2 - 2 - 4 -

Matematika 6 - 4 - 4

Fizika 4 - 4 - - -

Kémia 6 - - - - -

Testnevelés 2 2 2 2 1 1

Osztályfőnöki óra 1 1 1 1 1 1

Közismereti tárgyak 
összesen 23 3 27 3 14 2

Vadtenyésztési tájismeret 2 - - - - -

Mezőgazdasági és erdő- 
gazdasági alapismeretek

2 - 2 - - -

Vadászati állattan 4 - 4 - -

Vadgazdálkodás - - 2 - 6 -

Elektrotechnika - - 2 - 2 -

Mesterséges vadtenyésztés - - 4 - 2 -

Vadászat - - - - 6 -

Vadászeb-ismeret - - 2 - - -

Fegyver- és lőszerismeret - - 2 - 2 -

Vadászati jog és üzemi 
ismeretek - - - - 4 -

Munkavédelem 2 - - - - -
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2. számú melléklet / folytatás
1805 Vadász-vadtenyésztő szakmunkásképzés óraterve
28/1971. MÉM sz. utasítás (MÉM Értesítő 1971. 35. szám)

Tantárgy

Évfolyam

I. II. m.

1. 2. 1. 2. í. 2.

félév

Szakmai elméleti órák 
összesen

10 - 18 - 22

Szakmai gyakorlatok - 39 - 39 - 40

Szakmai órák összesen 10 39 18 39 22 40

Összes heti óraszám 33 42 35 42 36 42 !
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3. számú melléklet
1805 Vadász-vadtenyésztő szakmunkásképzés óraterve 
28/1971. MÉM sz. utasítás (MÉM Értesítő, 1971. 35. szám) 
Érettségizettek tanfolyama

-  ■ ■ ............... • -  ............. ..........
Tantárgy

1 éves szakmai képzés ||

1. félév 2. félév

Testnevelés 1 1

| Osztályfőnöki óra 1 1

1 Összesen 2 2

1 Vad tenyésztési táj ismeret 1 -

Mezőgazdasági és erdőgazdasági 
| alapismeretek 1 -

Vadászati állattan 4

Vadgazdálkodás 4

Mesterséges vadtenyésztés 3 -

|
Vadászat 2 -

Vadászeb-ismeret 2 -

Fegyver- és lőszerismeret 2 -

Vadászati jog és üzemi ismeretek 2 -
Munkavédelem 1 -

Szakmai elméleti órák összesen 22 -

Szakmai gyakorlatok 14 40

Szakmai órák összesen 36 40

Összes heti óraszám 38 42
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4. számú melléklet
1805 Vadász-vadtenyésztő szakmunkásképzés óraterve
1/1982. (V. 28.) MÉM sz. utasítás. Érvényes 1982/83-tól.

Tantárgy

Évfolyam Összes
óraszám

a
képzési

idő
alatt

I. II. m.

Tanítási ciklusok száma

18 18 16,5

óraszám

Magyar nyelv és irodalom 2 4 4 174

Történelem 
társadalmi ismeretek

1 3 4 138

Matematika 5 4 4 228

Fizika 4 3 - 126

Testnevelés 3 3 2 141

Osztályfőnöki óra 2 1 2 87

Közismereti órák 
összesen 17 18 16 894

Munka- és 
környezetvédelem 2 - - 36

Közlekedési ismeretek - 2 - 36

Vadászati álattan 4 3 - 126

Mezőgazdasági és erdő- 
gazdasági alapismeretek 5 - - 90

Vadgazdálkodás,
vadászat - 6 5 190,5

Vadtenyésztés - - 5 82,5

Géptan - 3 3 103,5

Fegyver- és lőszerismeret 4 - - 72

Vadászati jog és 
üzemi ismeretek - - 3 49,5
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4. számú melléklet / folytatás
1805 Vadász-vadtenyésztő szakmunkásképzés óraterve
1/1982. (V. 28.) MÉM sz. utasítás. Érvényes 1982/83-tól.

Évfolyam Összes

I. 11. III. óraszám

Tantárgy Tanítási ciklusok száma
a

képzési
18 18 16,5 idő

óraszám
alatt

Szakmai elméleti órák 
összesen

15 14 16 786

Heti elméleti órák 
összesen

32 32 32 1680

Szakmai
gyakorlat

35 35 35

Tanévvégi gyakorlat 
(5 hét) 35 35 -

Megjegyzés: a mezőgazdasági traktorvezetői gyakorlat tanulón
ként 30 óra terhelést jelent az óraterven felül.
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5. számú melléklet
1805 Vadász-vadtenyésztő szak óraterve

Tantárgy
Heti óraszám Összes I 

órák I 
száma I

I.
36 hét

II.
36 hét

m.
36 hét

IV. 
36 hét

Magyar nyelv 
és irodalom 3 3 3 3 432

Orosz nyelv 2 2 2 2 288

Történelem 2 2 2 2 288

Bevezetés a 
filozófiába - - - 2 72

Matematika 4 4 3 3 504

Fizika 2 2 - - 144

Kémia 2 2 - - 144

Testnevelés 2 2 2 2 288

Osztályfőnöki óra 1 1 1 1 144

Közismereti tárgyak 
összesen 18 18 13 15 2304

Biológia 3 2 2 - 252

Közlekedési ismeretek - - 2/0 - 36

Munkavédelem 1 - - - 36

Környezet- és 
természetvédelem - - 2 2 144

Vadászati állattan 
és vadegészségtan 2 2 - - 144

Mezőgazdasági és
erdőgazdasági
alapismeretek

2 - - - 72

Vadgazdálkodás,
vadászat - 2 2 /4 3 288

Vadtenyésztés - - 2 3 180
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5. számú melléklet / folytatás
1805 Vadász-vadtenyésztő szak óraterve

Tantárgy
Heti óraszám Összes

órák
száma

I.
36 hét

II.
36 hét

m.
36 hét

IV.
36 hét

Géptan - 2 2 - 144

Fegyver- és 
lőszerismeret 2 - - - 72

Vadászati jog 
és üzemi ismeretek - - - 2 72

Fakultatív tantárgy - - - 2 72

Szakmai tárgyak 
összesen 10 8 12/4 12 1512

Heti elméleti 
óraszám összesen 28 26 25 27 3816

Szakmai gyakorlat 
összesen

5 7 8 8 1008

Heti óraszám 
összesen 33 33 33 35 4824 I

Ad. Közlekedési ismeretek: vezetési gyakorlat tanulónként az 
óraterven felül.
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