
Gradus Vol 5, No 2 (2018) 132-139 
ISSN 2064-8014  

 

  132 

VADÁSZTURIZMUS NAGYKŐRÖSÖN 

HUNTING TOURISM IN NAGYKŐRÖS 

Szabó Attila 1*, Vidéki Vivien 1, Lengyel Attila 1 

1 Turizmus-Vendéglátás Tanszék, Gazdálkodási Kar, Neumann János Egyetem, Magyarország 

 
Kulcsszavak: 
Nagykőrös 
vadászturizmus 
fenntarthatóság 

Keywords: 
Nagykőrös 
hunting tourism 
sustainability 

Cikktörténet: 
Beérkezett 2018. október 10. 
Átdolgozva 2018. október 31. 
Elfogadva  2018. november 5. 

 Összefoglalás 
Az Alföldön a vadászatoknak, a vadászturisztikai 
szolgáltatásoknak egyre növekvő szerepe van. Mind a hazai, 
mind a külföldi bérvadászok egyre nagyobb számban vesznek 
igénybe szolgáltatásokat az alföldi vadásztársaságoknál, állami 
erdőgazdaságoknál, valamint vadászatszervező cégeknél. A 
vadászható vadfajok közül az őzbak, az őz suta, az apróvad és 
az elmúlt években a vaddisznó vadászatának van jelentős 
szerepe. A vadászati szolgáltatások nyújtását, a 
vadászturizmus szervezését úgy kell kialakítani, folytatni, hogy 
az hosszú távon nyújtson bevételt a szolgáltatók részére, 
valamint a vadászok elégedetten távozzanak a vadászatok 
végén. A vadgazdálkodást és az arra épülő szolgáltatásokat 
fenntartható módon kell folytatni. Tanulmányunkban a 
Nagykőrösi Nagyerdei Vadásztársaság és Természetvédő 
Egyesületen keresztül mutatjuk be a vadászturizmus 
jelentőségét, szerepét. 

Abstract 
Hunting and hunting tourism have had growing significance in 
the Great Plain of Hungary. Both domestic and foreign paying 
guest hunters increasingly consume services at hunting 
associations of the Great Plain, state forestry companies and 
companies specialized for paying guest hunting. Out of the 
huntable species the roebuck, the doe, the small game and in 
recent years the wild boar has proved to be significant. 
Provision of hunting services and the organization of hunting 
tourism have to be managed in a way to ensure long-term 
income for the service providers and to make sure that guests 
leave satisfied and with good memories. Game management 
and services based on it have to be sustainable. In our study 
we demonstrate the significance of hunting tourism through the 
examples of Hunting and Nature Protection Association of 
Nagykőrös Nagyerdő. 

1. Bevezetés 

A magyar turisztikai kínálat egyik fontos eleme a vadászturizmus, vagy vadászati turizmus. A 
hazai vadászturizmus kínálati oldalának alapja a kiváló minőségű vadállomány, melynek léte és 
nagysága hazánk természeti, ökológiai adottságainak köszönhető. A vadállomány összetétele és 
nagysága biztosítja a vadászati lehetőségeket, a vadászvendégek fogadását [1]. A vadászatokra, 
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a vadászturisztikai szolgáltatások nyújtására az egész országban lehetőség van. A vadászati 
területek állami erdőgazdaságok, magánerdő- és mezőgazdasági gazdálkodók birtokában vagy 
vadásztársaságok haszonbérletében vannak. A legkisebbek mintegy háromezer hektár, a 
legnagyobbak 20-30 ezer hektár területűek: átlagosan mintegy hatezer hektár egy-egy 
vadászterület nagysága. 

A fenntarthatóság kritériumai, az azzal kapcsolatos elvárások a vadászturizmus esetében is 
nélkülözhetetlenek [2]. A vadgazdálkodás, az erdőgazdálkodás, az élőhely-védelem és a jogi 
szabályozás együttesen teremtik meg a sportvadászat, a vadászturizmus feltételrendszereit. A 
vadállomány, a vadászható fajainak összessége egy megújuló, megújítható természeti erőforrás 
[3] [4], melynek hasznosítása nemcsak a még meglévő természetközeli ökológiai rendszerek 
fenntartása szempontjából fontos, hanem gazdasági jelentőséggel is bír. Vadállományunk, mint 
megújuló természeti erőforrás évről-évre termelődő hozamai (trófea és vadhús) bel- és külpiacra 
kerülnek. A vadászat egy speciális és komplex turisztikai terméknek is tekinthető. Külföldi 
vadászok 1957 óta érkeznek országunkba, egyre növekvő számban. A rendszerváltást követően a 
hazai bérvadászok, sportvadászok száma is megduplázódott. 

2. Vadászturizmus, kereslet-kínálat 

Több szerző a vadászturizmust az aktív turizmus, a hobbiturizmus, az ökoturizmus, a 
zöldturizmus, a természeti turizmus elemének tekinti [5]. Szabadidős utazások fő célja lehet az 
állatok utáni vadászat; a vadonban (az állatok természetes élőhelyén) vagy kifejezetten erre a 
célra kialakított területeken. A vadászati turizmus fő motivációja a vad megfigyelése, elejtése, a 
természet megismerése, megbecsülése a természeti értékek megóvása [6]. A vadászturizmus 
speciális a kínálat és a kereslet terén is, erősen szabályozott. Korlátozott, mert a vadgazdálkodást 
szabályozni kell. A kínálat eladási eleme a vad (1. táblázat), amelyet elsősorban a trófea miatt 
hoznak terítékre, továbbá a kínálat részét képezi a vadhús [7] [8]. A vadászturizmus igénybevétele 
feltételekhez kötött, a fegyvertartási és a vadászengedély miatt.  A vadászturizmus résztvevője 
csak azokat a helyeket fogja meglátogatni, ahol biztosítják a számára megfelelő vadállományt. E 
turizmusforma jellemzője a szezonalitás, a különböző vadászati idények miatt. 

 
1. Táblázat. Magyarországon vadászható vadfajok 

Nagyvadfajok Apróvadfajok/hasznos Apróvadfajok/egyéb apróvadfajok 

 gímszarvas 

 dámszarvas 

 őz 

 muflon 

 vaddisznó 

 szikaszarvas - japán szika 

 Dybowski-szika 

 zerge 

 mezei nyúl  

 üregi nyúl 

 fácán 

 fogoly 

 nyári lúd 

 vetési lúd 

 nagy illik 

 kanadai lúd 

 nílusi lúd 

 tőkés réce 

 szárcsa 

 erdei szalonka 

 balkáni gerle 

 örvös galamb 

 házi görény 

 nyest 

 borz 

 róka 

 aranysakál 

 pézsmapocok 

 nyestkutya 

 mosómedve 

 dolmányos varjú 

 szarka 

 szajkó 
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A vadászati szempontból lőhető, értékesíthet vadállomány mellett fontos eleme a 
vadászturizmus kínálati oldalának a megfelelő szálláshelyek megléte, képzett, idegen nyelvet jól 
beszélő személyzet és infrastruktúra biztosítása. A külföldi vadászvendégek magyarországi 
vadászataik során átlagosan 3-5 vendégéjszakát (függően az elejteni kívánt vad fajtájától és a 
vadászati módtól) töltenek el. Szálláshelyül szolgálhatnak a vadászházak, illetve egyéb szálláshely 
típusok. A vadászturisták elhelyezése leggyakrabban vadászházakban történik. A kutatásunkban 
résztvevők többsége is ezt a szálláshelyet választotta. A vadászházak egyszerűsége megfelel a 
vadászoknak. Közel helyezkedik el a vadászterülethez, így a vadászat befejeztével nem kell sokat 
utazni. A vadászházak kategorizálása az elhelyezkedés, a környezet, a megközelíthetőség, az 
épület stílusa, a személyzet elérhetősége és nyelvismerete, az étkezés, a fűtés, a közműellátás, a 
felszereltség, a kényelmi és kiegészítő szolgáltatások szempontjai alapján történik.  A 
vadászházak abból a szempontból is alkalmasnak bizonyulnak, hogy az érkezési és távozási idő 
rugalmas. Sokszor a vadászház személyzete alkalmazkodik a vadász távollétének idejéhez, ami 
akár el is tolódhat például egy sikeres elejtés esetén, így az étkezést a vadászat végéhez időzítik. 
Felszereltségét tekintve rendelkeznie kell étkezőhellyel, fürdőszobával. Étkezési lehetőséget kell 
biztosítani számukra.    

A vadászturizmus során a vadászvendégek elsődlegesen nem szálláshelyek milyensége, 
típusa alapján választanak úti célt, hanem a vadászni kívánt vadfaj és a vadászterülete alapján. 

A vadászturisták átlagos fajlagos költése kimutathatóan magasabb (135 €/fő/nap helyett 
2.800 €/fő/nap) a más turisztikai szektorokban tapasztaltnál [9] [10]. 

A vadászati tevékenység folytatása, a vadászturizmus bonyolítása nagymértékben járul 
hozzá a vidékfejlesztéshez, az alternatív jövedelemszerzési tevékenységhez [11] [12]. 

3. Nagykőrösi Nagyerdei Vadásztársaság és Természetvédő Egyesület 
bemutatása 

3.1. Nagykőrös vadászati múltja [13] 

Nagykőrös adottságai megfeleltek az ősi vadászati módnak, az agarászatnak. A füves 
pusztákon nyulakra, túzokokra és olykor rókákra vadásztak. Ennek köszönhetően a közeli akkor 
még lakatlan Puszta-Kocséren rendezték meg az első agárvadászatot 1833-ban, amelynek 
szervezésében részt vettek a kőrösi birtokos urak is.  Az első nagykőrösi vadászattal kapcsolatos 
irat 1860-ból való. Ez egy bérleti szerződés volt, ami összefoglalta a bérbe adható erdőket és a 
magántulajdonban lévő földeket.   

A határvonalak pontos meghatározása az 1863-ban megkötött szerződésben található. Házi 
rendben írták elő a vadászatkor betartandó helyi szabályokat. A szabályzat legfontosabb pontja az 
volt, hogy a vadászatot kedvtöltés céljából űzzék, és ne kereseti mód legyen.  Belefoglalták azokat 
a területeket, ahol tilos volt nyúlra vadászni. Írásba foglalták, hogy a nyúlvadászat terítékéből 
mindenki arányosan részesüljön. Továbbá az aláírók kötelezték magukat a kártékony vadak 
gyérítésére és az orvvadászok feltartoztatására. Közgyűléseket nem tartottak. A szerződést a 
főbérlőn kívül 24-en írták alá. Árverés útján lehetett hozzájutni a vadászbérlethez. 

A következő irat a Nagykőrösi Csókáserdei Vadásztársaság alapszabálya, ami 1873-ban 
született. Az 1889-ben készült alapszabályból derül ki, hogy megalakult a Nagy-Kőrösi 
Vadásztársaság. A fellelt iratokból kiderült, hogy a kezdetekben nagy számmal nyulakat lőttek, 
később fácántenyésztéssel foglalkoztak. Az XIX. század végére elterjedtek a dámszarvasok az 
erdőben, ezen kívül egy-egy gímszarvast sikerült terítékre hozni.  

A vendéghívás kérdése kapcsán a közgyűlés elfogadta, hogy vendéget fogadni csak az 
elnökség előzetes engedélyével lehetett, továbbá ez a vendég számára pénzfizetési 
kötelezettséggel járt. Az 1920-as években 3 vadásztársaság osztozott a nagykőrösi külterületeken: 
- Nagykőrösi Vadásztársaság (a Csókás-és a Nagyerdőben, Nagyerdő és a vasút közötti 
részeken), Síkvidéki Vadásztársaság, Kisgazda Vadásztársaság. 1947-ben rendezték az első 
vadászvacsorát, az éppen aktuális vadászati idény befejeztével. A politikai irányítás miatt a 
vadásztársaságok maradék önállósága is megszűnt. A Magyar Vadászok Országos Szövetsége 
döntötte el, hogy kiket találtak alkalmasnak arra, hogy tagok lehessenek a vadásztársaságnál.  
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Az 50-es, 60-as évektől megerősödik a vadászat elfogadása, hisz a politikai is ráeszmél, 
hogy szükség van a vadászatra, mint valutatermelő ágazatra. Lehetőség nyílik a külföldi 
bérvadászok fogadására. Az állam támogatja az apróvadak tenyésztését, és indítványozzák a 
vadnyúl befogadását, élő exportját. Vadászati lehetőséget biztosítottak a dolgozó kisembereknek. 
(munkások, termelőszövetkezeti parasztok, értelmiségek) Elérhetőbbé tették a vadászfelszerelés 
vásárlását.  

Az 1968-as rendeletben történt változásoknak köszönhetően ismét három vadásztársaság 
alakult a városban. Megalapították a Nagyerdei Vadásztársaságot, a Kinizsi Vadásztársaságot, és 
a Szabadság Vadásztársaságot. 1968-ban vadászvizsgát volt szükséges tenni a fegyvertartáshoz, 
és központilag szabályozták a tagságokat. A 70-es évekre tehető, hogy a vadásztársaságok 
próbálták a közösségi életet formálni, ennek eredményeképp vadászházakat alakítottak ki. 

3.2. Vadásztársaság bemutatása 

A Nagykőrösi Nagyerdei Vadásztársaság 1975-ben alakult. 1997-ben a vadásztársaság 
elveszítette a teljes területét. Csupán a központját és a legfontosabbnak mondható ingatlant 
tartották meg. Ez a Szarvas Kastély, ami napjainkban is a vadászház funkcióját tölti be. A 
vadásztársaság ekkor bérkilövő társasággá alakult, a régi területek egy részét sikerült 
visszabérelniük. A 2006-2016-os üzemtervi ciklus területkialakításai során visszanyerték a régi 
területek nagy részét, amit napjainkig is sikerült megtartani. A vadásztársaságnak 2018. évben 30 
tagja van. A vadászterület mérete 4.348 ha, melyből a vadgazdálkodásra alkalmas terület 3.698 
ha. A társaság a tagdíjból, a vadhúsból, a vadászkastélyból, és a trófeás vadak értékesítéséből, és 
egyéb bevételekből szerez jövedelmet. A fő bevételi forrásuk a vendégvadászok fogadásából 
származik. Kiadásaik között a bérleti díjak, a takarmány, a szakszemélyzet, a vadgazdálkodás, és 
a vadászkastély fenntartása szerepel. 

3.3. A vadászterület és a vadállomány jellemzése 

A vadászterület kb. kétharmada erdőterület, a fennmaradó hányad nagyrészt 
mezőgazdasági művelés alatt áll. A tájat nagy kiterjedésű kultúrerdők/telepített erdők alkotják 
(nemesnyárasok, akácosok, erdei- és fekete fenyvesek) A mélyebb fekvésű, kedvezőbb, vizes 
területeken előfordulnak kocsányos tölgyesek. Az akácerdők kiváló táplálkozó-és búvóhelyet 
jelentenek a nagyvadak számára. A vadászterület viszonylag kevés kert, gyümölcsös és 
szőlőterülettel rendelkezik. A társaság vadászterületei a 307 számú Közép-pesti vadgazdálkodási 
és a 308 számú Tápió-vidéki vadgazdálkodási tájegységek területén helyezkednek el (1. ábra), 
ahol a vaddisznó, a dám, és az őzállomány jelentős mértékben előfordul.  A társaságnál a nagyvad 
képezi a gazdálkodás alapját, kiemelt szerep jut az őzbak és a dámbika vadászatának. A dám 
állomány növekedésével együtt a dámtrófeák minősége is javuló tendenciát mutat. Az őzállományt 
vizsgálva megállapítható, hogy a dámhoz hasonló módon, évről évre egyre növekszik a nagysága. 
A vadászterület minősége kedvez a vaddisznók számára, hisz komoly mennyiségű vadrejtő sűrű 
áll rendelkezésre. A területen megtalálható apróvadfajok közül említésre méltó számban van jelen 
a fácán és a mezei nyúl. 
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1. ábra. Országos vadgazdálkodási tájegységek [14] 

3.4. A vadásztársaság értékesítései 

A Nagykőrösi Nagyerdei Vadásztársaság és Természetvédő Egyesület saját (tagi) és 
bérvadászat keretében hasznosítja a terület vadállományát. Apróvad tekintetében csak a 
vadásztársaság tagjai vesznek részt a vadászatokon. Más a helyzet azonban a nagyvadakat 
illetően, a trófeás vad nagy részét értékesítik vendégvadászok részére. Az őzbak trófeák minősége 
közepesnek tekinthető, így az agancstömeg alapján meghatározott ár nem lenne kedvező a 
társaságnak. Ennek okán csomagajánlatokat kínálnak a vendégvadászoknak. A csomag általában 
több bakvadászatból áll, ami kiegészül dámvadászattal vagy vaddisznó vadászattal. A dámbika 
vadászatról szintén elmondható, hogy csomag illetve egységárban történik az értékesítés.  

A bérvadászat kizárólag a hivatásos vadász kíséretében törtéhet, azonban ehhez nem 
számolnak fel külön kísérési, sem gépjármű használati díjat. A vendégek elhelyezésére a Szarvas 
Kastély szolgál, a vadászati csomagár tartalmazza a szállást. A kastély két 2 ágyas, és két 1 
ágyas szobával rendelkezik, melyből egy szoba pót ágyazható. 

A vendégkört állandó, visszatérő vadászok alkotják. A legtöbb vendégvadász osztrák 
nemzetiségű, azonban évek óta visszajáró vendégek érkeznek például Ciprusról. Az étkezésről a 
vendéglátó gondoskodik, ami a vadászházban történik. 

4. A vadászturizmus keresleti oldalának vizsgálata 

A vadászturizmus keresleti oldalának vizsgálatát kérdőíves lekérdezéssel végeztük el. Az 
on-line kérdőívet a Survio.com alkalmazás segítségével készítettük. A kérdőíves kutatásra azért 
volt szükség, hogy a Nagykőrösi Nagyerdei Vadásztársaság és Természetvédő Egyesület saját 
tagjainak véleményén kívül másokét is megismerjük. A kérdőívben demográfiai, bevezető és a 
kutatás tárgyára vonatkozó 17 darab zárt kérdést tettünk fel, melyek közül 4 kérdésre több válasz 
is megjelölhető volt. A kérdőív kitöltése átlagosan 2-5 percet vett igénybe. A kérdőív linkjét 
közösségi média, a Facebook alkalmazás segítségével jutattuk el a lehetséges válaszadókhoz. A 
megosztás során törekedtünk arra, hogy a kitöltők/válaszadók között minél több vadász legyen. 
Ezért 4 vadászcsoportban osztottuk meg a kérdőívet. A válaszadás 1 hónapos intervalluma alatt 
112 értékelhető válasz érkezett be.  

A 112 válaszadó közül 95 férfi és 17 nő volt.  
A válaszadók 5,4%-a a 18-20 év közötti, 31,2%-a a 21-30 év közötti, a 26,8%-a a 31-40 év 

közötti, 20,5%-a a 41-50 év közötti, 8,9%-a az 51-60 év közötti, míg 6,3%-a a 61 év feletti 
korosztályba tartozott.  

A kitöltők legmagasabb iskolai végzettségre adott válaszokból kiderült, hogy a válaszadók 
között nincs olyan, aki ne rendelkezne iskolai végzettséggel. A kitöltők 7,1%-a szakmunkás 
bizonyítvánnyal rendelkezik, 43,8%-a érettségizett ember. A válaszadók többsége 45,5%-a 
főiskola/egyetemi diplomával rendelkezik, 3,6%-a PhD fokozattal. 

A válaszadók között az alábbiak szerint változott a havi átlagos jövedelem nagysága. 12,5%-
uk 100 ezer Ft alatt keres, 25,9%-ának 100 és 150 ezer Ft között van a jövedelme. A kitöltők 
17,9%-a 150-200 ezer Ft között keres, 20,5%-a 200 és 250 ezer Ft között, 23,2%-ának a 
jövedelme meghaladja a több mint 250 ezer Ft-ot. 

Vizsgáltuk, hogy a válaszadó mennyit költ évente a vadászatra. A válaszadók 17,0 %-a 50 
ezer Ft alatt költ vadászatra. A legtöbben 50 és 150 ezer Ft között költenek, ők a válaszadók 33,0 
%-a. A kitöltők 23,2 %-a évente 150 és 250 ezer Ft közötti összeget fordít a vadászatra. Mint 
ahogy az ábra is mutatja, a válaszadók másik 17 %-a 250 és 500 ezer Ft között, a 9,8 %-a több 
mint 500 ezer Ft feletti összeget fektet a vadászatba. 

A válaszok alapján megállapíthatjuk, hogy a vadászat még midig jellemzően a férfiak 
tevékenysége. A vadászat, mint hobbi, mint kikapcsolódási forma megfelelő egzisztenciális háttér 
mellett végezhető tevékenység. A vadászok jövedelem viszonyai jelentősen befolyásolhatják az 
évente igénybe vett vadászturisztikai szolgáltatások mértékét, a vadászatok számát. 

A vadászok a vadászati módszerek közül leginkább a cserkelési módot kedvelik, ezt jelölték 
a legtöbben (73,2%) válaszaikban. Kicsivel kevesebben 66,1%-ban a les vadászatot kedvelik. 
Ezután következik az apróvadazás 51,8%-kal, majd a nagyvadazás 38,4%-kal. A hajtásos 
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vadászati mód 35,7%-os, a kereső vadászat 25,9%-os, a barkácsolás 24,1%-os arányban kedvelt. 
A tereléses vadászati módszert ezeknél jóval alacsonyabb százalékban kedvelik, mindössze 12,5 
%-os arányban. A válaszadók leginkább a tradicionális vadászati módokat kedvelik. 

Arra a kérdésre, hogy a kitöltőknek miért fontos a vadászat, a 112 válaszadó közül 108 
jelölte meg, hogy számára kikapcsolódást is jelent egyben. A vadászat jó lehetőség új 
ismeretségek kialakítására, ezt bizonyítja, hogy 56 embernek fontos a kapcsolatteremtési 
szempont. 67 ember a vadászatra hobbiként is tekint, 24-en sportként űzik a vadászatot. Csupán 9 
ember jelölte meg, hogy neki a trófeák gyűjtése miatt fontos a vadászat, így megállapítható, hogy a 
többségnél a vadászat során a pihenés, az aktív időtöltés az elsődleges. 

A tagja-e területes vadásztársaságnak kérdésre 53 kitöltő igennel, 59 ember nemmel 
válaszolt. A vadásztársaságok zárt közösségeknek tekinthetők nem egyszerű a bejutás, ez 
hozzájárulhat ahhoz, hogy a válaszadók több mint fele nem tagja egyik vadásztársaságnak sem. 
Illetve a belépési díjak jelentős mértékűek, ami szintén csökkentheti a „belépési kedvet”. 

Az előző kérdéshez kapcsolódóan arra voltunk kíváncsiak, hogy a kitöltők részt vesznek e 
belföldi vagy külföldi bérvadászatokon. A válaszadók között nincs olyan, aki csak külföldön venne 
részt vadászatokon. Csak belföldön viszont annál többen. Az országhatáron belül 59 ember vett 
már részt bérvadászatokon, aminek oka lehet, hogy vadásztagság és vadászterület hiányában így 
tudja megoldani a vadászatot. Ha valaki rendelkezik vadásztagsággal, és nem vágyik új vadászati 
lehetőségekre, ő a saját vadásztársaságának területén vadászik. Valószínűsíthető, hogy e miatt 
érkezett 41 válasz arra, hogy nem szoktak részt venni bérvadászaton se belföldön, se külföldön. 
12 válaszadó egyaránt belföldön, és külföldön is szívesen vadászik. 

A kutatás során megvizsgáltuk, hogy a vadászoknak mely szempontok a legfontosabbak a 
vadászatuk során. A beérkező válaszokból kiderült, hogy a szervezés minőségét (57,1%) tartják a 
legjelentősebbnek, azonban a szálláshelyet egyik vadász sem tartotta lényegesnek (0%). A 
vadászat megszervezése mellett fontos szempont a vadászati terület (22,3%), az ár (16,1%), és 
végül a megszerezhető trófea (4,5%).  

Véleményünk szerint, a vadászturista a vadászatra szentelt idejét, pénzét a lehető legjobb 
szolgáltatás igénybevétele mellett kívánja eltölteni/elkölteni, ezért lehet a legfontosabb szempont a 
vadászat megszervezése, a nyújtott szolgáltatások minősége. 

Az előző kérdéssel összefüggésbe hozható, hogy a vadászok melyik típusú szálláshelyet 
veszik leginkább igénybe a vadászataik során. Mivel a szállást nem tartják elsődleges 
szempontnak, így a legtöbbjük (91 fő) az utazásuk, a több napos vadászatok során a vadászházat 
választják, hiszen ezek a legelterjedtebbek a vadászterületek közelében. A válaszadók között 10 
ember az egyéb kategóriát választotta. Ez jelentheti azt, hogy ők ismerősöknél, családtagoknál 
szállnak meg a vendégvadászat idején. A panzió nyújtotta szálláshelyet 7 ember választotta, 
apartmanban 3 fő szállna meg, és 1 fő a hotelt választaná. A szálláshely típusát nem tartják fontos 
szempontnak, inkább az elejthető vadak alapján választanak úti célt a vadászok. 

A vadászok a vadászatok során 1-3 napot (71,4%) tartózkodnak jellemzően a meglátogatott 
vadászterületen. Ettől eltérően 32 ember válaszolta azt, hogy ha egy két nappal is, de hosszabb 
ideig vesz részt vendégvadászaton. Az egy hétnél több ideig tartó vendégvadászatot 14 ember 
választotta. A kitöltők között 11 olyan vadász volt, aki 3-5 napra, 7 vadász átlagosan 5-7 napra 
utazik el. 

A „kikkel utaznak leggyakrabban vendégvadászatokra” kérdésre adott válaszok 70,5 %-a 
barátokat, ismerősöket jelölte meg. A vadászok jellemzően a velük hasonló érdeklődésű 
emberekkel, azaz vadászokkal együtt utaznak legszívesebben vendégvadászatra. A kitöltők 14,3 
%-a viszont azt választotta, hogy leggyakrabban egyedül utazik vendégvadászatra, számukra a 
teljes kikapcsolódáshoz hozzájárul az egyedül lét is. A vadászok 13,4 %-a viszi magával a 
családját. A válaszadók 1,8 %-a munkatársakkal veszt részt a vendégvadászaton. 

A vadászat nagyon szezonális. A vadászati turizmusban a szezonalitást a jogszabályban 
meghatározott vadászható vadfajok vadászati idényei jelentik elsősorban. Ezért a kutatás során 
felmérést végeztünk arra vonatkozóan is, hogy melyik évszakban utaznak leginkább a vadászok 
vendégvadászatra. Ennél a kérdésnél több választ is megjelölhettek. A válaszadók 82,1%-os 
arányban a téli szezont kedvelik a legszívesebben, ezután következik az őszi időszak 59,8%-os 
arányban. Oka, hogy a vadászati idények legtöbbje erre az időszakokra esik, így ilyenkor utaznak 
a legtöbben vendégvadászatra. Kicsivel kevesebb, 26,8 %-os arányban, a nyári időszakot, 18,8 %-
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os arányban a tavaszi időszakot választották, ami lehetséges, hogy vagy a bakszezon miatt történt 
így, vagy a kedvezőbb időjárási viszonyok miatt. 

Vizsgáltuk, hogy a vadász a vendégvadászata során milyen kiegészítő szolgáltatásokat 
venne igénybe, hisz ez nagyon fontos szempont a vadászturizmusnál. A felmérésben részt vevők 
58,9%-os arányban a gyógyfürdős, wellness programokat választotta. A válaszadók 50,9%-os 
arányban gasztronómiai programokon vennének részt szívesen. Falusi, lovas programok 29,5%-os 
arányban érdekli a kitöltőket, és végül 22,3%-os arányban a kulturális programok. 

Az utolsó kérdésben arra kerestük a választ, hogy a vadászok igénybe veszik-e a 
bérvadászataik szervezésénél a vadászatszervező irodák segítségét. Erre a kérdésre 
mindösszesen csak 9 kitöltő adott igen választ, és ennél jóval nagyobb arányban, 103 kitöltő a 
nemet választotta. Ennek oka lehet az, hogy a vadászismerősök által szervezett vadászat az 
elterjedtebb. 

5. Összefoglalás 

A kutatásunk alapján összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a vadászturizmus kínálati 
oldalának legmeghatározóbb eleme maga a lőhető, elejthető vadállomány. A vadállomány 
minőségét (trófea), nagyságát az adott élőhelyi adottságok jelentős mértékben befolyásolják.  

A vadászok számára az elejthető vadak száma, minősége mellett kiemelten fontos a 
vadászatszervezés módja, a vendégfogadás technikai, vadászathoz köthető oldala. A vendégek a 
hagyományos vadászati módokat részesítik előnyben. A vadászturisták a felmérésünk alapján a 
meglátogatott desztinációban jellemzően 1-3 napot tartózkodnak. A tartózkodásuk alatt a 
vadászatok mellett szívesen vesznek igénybe más, kiegészítő jellegű turisztikai szolgáltatásokat. 

A primer kutatás eredményei is megerősítették, hogy a Nagykőrösi Nagyerdei 
Vadásztársaság és Természetvédő Egyesület által kínált szolgáltatások száma és minősége 
megfelel a vadászturisták igényeinek. A Nagykőrösi Nagyerdei Vadásztársaság és Természetvédő 
Egyesület kiváló adottságokkal rendelkezik, köszönhetően a tudatos vadgazdálkodási 
tevékenységének. A 307 számú Közép-pesti vadgazdálkodási és a 308 számú Tápió-vidéki 
vadgazdálkodási tájegységek jó minőségű vadállományt biztosítnak az ide érkező 
vadászvendégek, vadászturisták számára. A vadászháza pedig komfortos ott tartózkodást biztosít 
a több napra érkező vendégeknek. 

Köszönetnyilvánítás 

A tanulmány az EFOP-3.6.1-16-2016-00006 „A kutatási potenciál fejlesztése és bővítése a 
Neumann János Egyetemen” című pályázat támogatásával jött létre. 

Irodalomjegyzék 

[1] Korcz R. – Tóth L. – Koncz G. – Csernák J. (2016): A magyar vadászat és vadgazdálkodás vidékfejlesztési 
lehetőségeinek vizsgálata. Acta Carolus Robertus6. évf. 1. sz. pp. 93-104 forrás: 
http://epa.niif.hu/02400/02498/00011/pdf/EPA02498_acta_carolus_robertus_2016_01_093-104.pdf, letöltés ideje: 
2018. október 8. 

[2] Blüchel, K. G. (2006): A vadászat. Vince Kiadó, Budapest. 654pp. ISBN 9639552 81 
[3] Csányi S. (2007): Vadbiológia. 135pp. Mezőgazda Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-286-367-2 
[4] Csányi S. (2009): Fenntarthatóság és tervszerűség a vadgazdálkodásban. Rubicon, XX. évf. 197-198. szám. pp. 

114-116. 
[5] Higginbottom, K. (2004): Wildlife tourism : impacts, management and planning. Common Ground Publishing Pty 

Ltd. Australia. ISBN 1 86335 545 6. 
[6] Mihalkó, G. (2011): Turisztikai terméktervezés és fejlesztés. Pécsi Egyetem forrás: 

http://www.eturizmus.pte.hu/szakmai-
anyagok/Turisztikai%20term%C3%A9ktervez%C3%A9s%20%C3%A9s%20fejleszt%C3%A9s/book.html, letöltés 
ideje: 2018. október 8. 

[7] Lénárt L. (1971): A vad értéke. 403-404. oldal in: Sárkány Pál és Vallus Pál (szerk.): A vadászat kézikönyve. 
Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. 650pp. 

[8] Csányi S. – Lehoczki R. – Sonkoly K. (2010): A vadállomány helyzete és a vadgazdálkodás eredményei a 
2009/2010. vadászati évben. 3-51. oldal in: Csányi Sándor - Lehoczki Róbert - Sonkoly Krisztina. (szerk): 
Vadgazdálkodási Adattár -2009/2010. vadászati év. Országos Vadgazdálkodási Adattár, Gödöllő, 56pp. ISSN 
1417-4308 

[9] Vajdics J. (2003): Vadászturizmus a Dunántúlon. Budapest 68 p. 

http://epa.niif.hu/02400/02498/00011/pdf/EPA02498_acta_carolus_robertus_2016_01_093-104.pdf
http://www.eturizmus.pte.hu/szakmai-anyagok/Turisztikai%20term%C3%A9ktervez%C3%A9s%20%C3%A9s%20fejleszt%C3%A9s/book.html
http://www.eturizmus.pte.hu/szakmai-anyagok/Turisztikai%20term%C3%A9ktervez%C3%A9s%20%C3%A9s%20fejleszt%C3%A9s/book.html


 Vadászturizmus Nagykőrösön 

  139 

[10] Ristić, Z. – Sajko, G. – Simat, K. – Matejević, M. (2013): Comparative Review of Hunting Tourism in the Czech 
Republic and Hungary. Researches Reviews of the Department of Geography, Tourism and Hotel Management. 
42/2013, pp. 205-220. 

[11] Fábián Gy. (2006): A vadászturizmus vidékfejlesztési szerepe. Gazdálkodás, 50. évf. 5. szám, pp. 48-54. 
[12] Kóródi M. – Bakos R. (2006): A rurálturisztikai termékek sajátosságai a vidéki kistérségekben – a vadászturizmus, 

V. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok, Mezőtúr, 5.p. ISBN 963 06 0816 2. 
[13] Tóth B. (2009): A vadászat kezdetei Nagykőrösön.  Arany János Kulturális Központ, Nagykőrös, p.42. 
[14] Országos Vadgazdálkodási Adattár. Vadgazdálkodási tájak és tájegységek. forrás: 

http://www.ova.info.hu/vg_taj/tajegys-ORSZ-20160224.pdf letöltés ideje: 2018. október 8. 

 

http://www.ova.info.hu/vg_taj/tajegys-ORSZ-20160224.pdf

