
Vadállatok, mint társállatok

Újváry Dóra





Vadállatok besorolása védettségi státusz alapján

Fokozottan védett

•Csonkafülű denevér

•Hosszúszárnyú denevér

•Kereknyergű patkósdenevér

•….

•……

•Farkas

•Hiúz
•Vidra

•Keleti cickány 

•Keleti sün

•….

•…..

•Mókus
•Nagy pele

•Ürge 

•Barna medve
•Hermelin

•Molnárgörény

•Nyuszt

•Vadmacska

•Alpesi zerge

Védett

•Tigris

•Jaguár

•….

•….

•Rozsomák

•Oroszlán
•Pit bull terrier

Veszélyes, de nem 
védett

Egyéb

•….

•Vaddisznó

•Szarvas

•Róka

•Mosómedve



Engedélyek

Fokozottan védett állatok

Természetes személy: fokozottan 

védett állatfajok egyedének tartására,

hasznosítására, bemutatására 

engedélyt nem kaphat (természetvédelmi 

érdekből végzett kutatás, solymászati tevékenység, 

sérült egyed tartása)

Költségvetési szerv, közhasznú 

szervezet: engedélyezhető, ha 

közérdeket szolgál, felügyelő személy 

foglalkoztatása, adott faj egyedére 

meghatározott feltételeket biztosítja 

Országos Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi 

Főfelügyelőség 

(KÖTEVIFE)

Védett állatok

Természetes személy: tevékenysége 

közérdeket szolgál, nagykorú, adott faj 

egyedére meghatározott feltételeket

tartósan biztosítja

Költségvetési szerv, közhasznú 

szervezet: engedélyezhető, ha 

közérdeket szolgál, 

felügyelő személy foglalkoztatása, 

adott faj egyedére meghatározott 

feltételeket  biztosítja 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Felügyelőség
Amennyiben több hatóság illetékességi 
területéhez tartozik, az engedélyező 
hatóság a KÖTEVIFE



Veszélyességük alapján (A földművelésügyi miniszter 85/2015. (XII. 17.) FM rendelete a veszélyes 

állatfajokról és egyedeik tartásának szabályairól) 

Különösen veszélyes

• állatkert vagy cirkuszi menazséria

• cselekvőképes személy alkalmazása 

(képesítés vagy szakmai tapasztalat)

• biztosítja az előírt tartási és biztonsági

feltételeket

• méreggel rendelkező állat esetében,

antidótumhoz való hozzáférés

Közepesen veszélyes

• természetese személy, aki cselekvő-

képes, képesítéssel vagy szakmai tap.

• biztosítja az előírt tartási és biztonsági

feltételeket

• jogi személynek vagy jogi személyi-

séggel nem rendelkező szervezet 



Elővigyázatosságot igénylő állat

• természetes személy, aki cselekvőképes

• biztosítja az előírt tartási és biztonsági feltételeket

• jogi személy vagy jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet 

Dámszarvas, teve, strucc

Képesítés, szakmai tapasztalat:

- állatgondozó, állategészségügyi, állattenyésztő, vadgazdálkodási középfokú

szakmai végzettség valamelyike

-biológus, zoológus, állatorvos, állattenyésztő, vadgazdálkodási, biológiai szakos 

tanári felsőfokú szakmai végzettség valamelyike

-állatkertben, vadasparkban, cirkuszban, kisállat-kereskedésben vagy kísérleti

állatot tenyésztő intézményben legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik



Farkas

• Falkában vagy legalább párban

• Szocializáció, kézben nevelés

• Felnőtt falka

• Ki a falkavezér?

• Konfliktus kezelések

Ronika!



Farkas tartási körülmények

• kifutóterület: 100 m2 /pár, további egyedenként +10 m2

• kellő számú alvó- és búvóhely

• állattartó teret határolhatja sima felületű fal, fémrács, 

fémháló, száraz- illetve vizes árok

• kerítésmagasság legalább 2m, kiegészítve 3 sor 

villanypásztorral, szünetmentes tápegység, 0,5 m-es, az 

állatok felé 45-60 fokban befelé hajló magasítással

• kerítésalap mélysége legalább 2m

• fémháló (lyukbőség, rácstávolság, pálcavastagság)



Kulisszatitkok!









Barna medve

• Mindenevő

• Nem jellemző a territoriális viselkedés

• Alapvetően magányos állatok, de a bő 

táplálékforrásoknál többen is 

összegyűlhetnek

• Egyedi erőn alapuló dominancia-

viszonyok 

• A legerősebb hímek a legmagasabb 

rangúak

• Bocsaikat védő nőstények a 

legagresszívabbak

• Téli álom-téli pihenő

• Május és június között párzanak 

• Csupasz és vak kölykök télen 

születnek



Barna medve tartási körülmények

• Kifutóterület: külső - 150 m2 /pár, további egyedenként 

20 m2 ; belső – 6m2/3 m belmagasság

• Kerítésmagasság: min 2,5 m (grizzly/kodiak 3,5m) + 1m-

es befelé hajló rács

• Kerítésalap mélysége legalább 2m

• Kerítéstől 3m-en belül található fákon legfeljebb a kerítés

magasságában mászásgátlót kell felszerelni

• Ajtókat lakat és csavarmenetes zár mellett egyéb pl. 

hidraulikus zárral is meg kell erősíteni

• Előírás nem mondja, de! villanypásztor



Nem követendő példa!!!!



Nevelés

• Szemnyitás előtt (Vackor – Mózi)

• Babatápszer cumisüvegből

• Cumi elvétele – hiszti

• Együtt alvás lehetetlen

• Összeszoktatás más medvével hosszú 
folyamat

• Fáramászás 

problémái











Vaddisznó

• Kondában él

• Mindenevő

• Vezérkoca

• Kanok magányosak

• Búgás október-november

• Kismalacok fejletten jönnek a világra

• Fejlett szociális rendszer



Vaddisznó-tartási körülmények

• Kerítésmagasság: 1,5 m

• Földbe legalább fél méterre

leásni a kerítést, mert szeret túrni

• Ne betonon!

• „Kutricák” lehetőleg fából-alomanyag

• Dagonya, de száraz hely 

biztosítása nagyon fontos! 



Malac, mint „kutya”

• nehéz cumiból malacot nevelni

• 2 hetes korukban megváltozik az 

emésztésük- Coli baktérium

• Kecsketej, bolti tej, tejpor, tehén tej

• 4 óránként szopnak

• szobatiszták



Fizikai kontaktus

• Jól taníthatóak

• Jó problémamegoldó 

képesség

• Memória!





Mosómedve

• Jellegzetes a farok fekete-fehér gyűrűs 

csíkozása, illetve a szemek feletti fekete 

álarc 

• Éjszaka aktív, magányos faj 

• Gyors, akár 25 km/h-s sebességű futásra 

is képes

• Bármit elfogyaszt 



• Tartási körülmények nincsenek 

szabályozva

• Jól mászik

• Egyre kedveltebb „házi kedvenc”

• Cumiból nevelhető

• Egy idő után agresszív lesz (2-3 éves 

korára)

• Ivartalanítás?

• Miki vs Rudi

• Miki vs Hunor





Gímszarvas

• Bambi problémája!!

• Kérődző,négy üregű gyomor

• Hasított paták

• Agancs

• Tehenek családi csoportokban-rudli

• Bikák agancsvesztés után kisebb 

csoportokban



Gímszarvas-tartás 

technológia
• Rugalmas kerítés

• 240-250 cm magas kerítés

• Kerítés fölé felső félfák

• Tehenek együtt, nagy bikák bőgéskor 

egyesével, barkában tarthatóak együtt



• Szoptatás 4 óránként

• Csoportban nevelés 

• Taníthatók?

• Szelíd állat veszélyei

• Bika: rúg, „üt”, szúr

• Tehén: rúg, „üt”

• Rangsor!



Róka

• Legelterjedtebb szárazföldi ragadozó

• Fiatal őztől a bogarakig minden állatra 

vadászik 

• Február közepén párzik-koslatás

• Kölykök összetapadt szemhéjjal, fejhez 

lapult füllel jönnek 

• Szemnyitás 14. napon, színük 

egyöntetű szürke



Róka

• Szemnyitás előtt 

• Nevelővel szemben kedves, idegenekkel 

szemben félős (eddigi tapasztalat)

• Esetükben még inkább érvényes a munka 

előtti éheztetés

• Pórázhoz szoktatás

• Idegen hely okozta stressz

• Büdösek




