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A 2021/2022-es vadászati évre vonatkozó adatok a vadgazdálkodási egységek 99.65%-ának adatait tartalmazza 

(1442/1447 VGE). A 2021. évi vadállománybecslési adatok a vadgazdálkodási egységek 99.93%-ának adatain 

alapul (1447/1448 VGE). 

 

A nagyvadállomány becsült létszáma a 2021. évi állománybecsléskor csekély mértékben, 3,7%-kal, 

valamivel több, mint 23 ezer példánnyal csökkent az egy évvel korábbi állománybecslés időpontjához 

képest (631 ezer helyett 608 ezer egyed). Az öt nagyvadfaj közül mindegyik létszáma csökkent a tavalyi 

évhez képest, de eltérő mértékben. Százalékos arányban az őz (-0,3%), a gímszarvas (-1,3%) és  

a dámszarvas (-2,2%) esetében csekélyebb a csökkenés, viszont a muflon esetében 8,5%-kal  

(1 084 példánnyal), valamint a vaddisznó esetében 22,3%-kal (18 471 példánnyal) kevesebb létszámot 

becsültek a vadászatra jogosultak az előtte lévő évhez képest. A 2015/2016-os vadászati évtől  

a 2021-es évig tekintve a nagyvadfajok becsült létszáma csupán 0,6%-kal növekedett, de kiemelendő  

a gím (+17,8%) és a dámszarvas (+18,7%) nagymértékű megnövekedése, valamint az afrikai 

sertéspestisnek köszönhető nagymértékű vaddisznóállomány csökkenés is (-36,6%). 

 

A nagyvadfajok terítéke a 2021/2022-es vadászati évben az összesített számokat tekintve kis 

mértékben, 4 887 példánnyal (1,3%-kal) esett vissza az előző vadászati évhez képest. Az ország jelentős 

részén 2021-ben is tilos volt a vaddisznó vadászati célú elejtése, helyette kizárólag a diagnosztikai célú 

kilövést engedélyezték. A tavalyi vadászati évhez képest a diagnosztikai kilövések száma  

10 601 példánnyal (7,1%-kal) csökkent. Ha viszont a vaddisznó összes hasznosításának számát 

hasonlítjuk össze, akkor 20 671 példánnyal (11,4%-kal) kevesebb lett kilőve az előző vadászati évhez 

képest. A többi nagyvadfaj esetében is nagyobb eltérések mutatkoznak, ez alól egyedül az őz a kivétel, 

ahol csupán 2,3%-kal nőtt az elejtések száma. A gímszarvas, a dámszarvas és a muflon tekintetében  

13-16%-kal növekedett meg az elejtések száma. A hatéves adatokra tekintve a nagyvadfajok terítéke 

14,2%-kal növekedett, ebben a vaddisznó diagnosztikai kilövések mellett a gím- és a dámszarvas 

terítéke is nagy szerepet játszott a 37,3%-os, illetve a 41,3%-os megemelkedésével. 

 

Az apróvadfajok közül a mezei nyúl és a fácán állományának országosan becsült létszáma a 2021. évi 

állománybecsléskor 8,4%-kal, több, mint 85 ezer egyeddel volt több az egy évvel korábbi adathoz 

képest. Az utóbbi évtizedek csökkenése után még nagy állománynövekedésről nem lehet beszélni, 

azonban az utóbbi néhány évben lassan elkezdett ennek a két apróvadfajnak a létszáma emelkedni.  

Az apróvadfajok állományának évtizedek óta tartó folyamatos csökkenése csak az élőhelyük megőrzése, 

fejlesztése és növelése révén állítható meg, melyhez elengedhetetlen a mezőgazdasági termelőkkel való 

együttműködés, a ragadozógyérítés és a vaddisznó mezőgazdasági területeken való megtelepedése elleni 

fellépés. A hat éves változásokat tekintve a mezei nyúl létszáma 16,7%-kal, a fácán létszáma pedig 

5,6%-kal emelkedett. 

 

A fácán- és a mezei nyúl apróvadfajok terítéke a 2021/2022-es vadászati évben 12,4%-kal, több, mint 

61 ezer példánnyal nőtt az előző vadászati évhez képest, a tavalyi 5%-os csökkenés után. Mezei nyúlból 

14,2%-kal (14 744 példánnyal), fácánból pedig 11,9%-kal (46 753 példánnyal) többet ejtettek el.  

Az elmúlt hat évben a terítékük 20,7%-kal emelkedett meg. 

 

A lőtt vad értékesítése a nagyvadfajok esetében fajonként külön-külön is (200 ezer darabról 247 ezer 

darabra, 8 000 tonnáról 10 500 tonnára), és összességében is nőtt az előző vadászati évhez képest. Ennek 

oka lehet COVID-19 járvány enyhülése és ezáltal a vadhús-értékesítés újbóli fellendülése. Meglepő 

módon az afrikai sertéspestis ellenére a vaddisznó vadhús-értékesítése is közel visszaállt a két évvel 

ezelőtti állapothoz, azonban az évekkel ezelőtti értékek még nem álltak vissza.  Ezzel párhuzamosan  

a lőtt vad saját célú felhasználása az apróvadfajok esetében, a röptetett récét leszámítva (ahol 

minimálisan csökkent) csekély mértékben növekedett. A nagyvadfajoknál ez a szám 65 ezer darabról 

71 ezer darabra, valamint 1 700 tonnáról 1 800 tonnára növekedett. Kiemelendő azonban, hogy  
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a vaddisznó még nem érte el az afrikai sertéspestis előtti állapotokat, a jelenlegi 659 480 kg saját célú 

felhasználás a 2015/2016-os vadászati évben még 1 359 477 kg volt. 

 

A vadgazdálkodási ágazat bevétele 2021-ben némileg emelkedett az előző évhez képest, 30,0 milliárd 

forintról 33,6 milliárd forintra, melynek hátterében főként – a COVID-19 járvány enyhülésének 

köszönhetően – a külföldi bérvadászok számának újbóli megnövekedése lehet, ennek bevétele csaknem 

újból elérte a többéves átlagot. Az egyenleg 3,8 milliárd forint volt, amely kiemelkedőnek számít több 

év távlatából is, a 2016 és azutáni éveket tekintve a legmagasabb, a 2019-es év pedig a második a sorban, 

amely közel 3,7 milliárd forint bevétellel zárt. 


