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Változás a trófeabírálatban
A vadgazdálkodás megjelenésével kiemelt törekvéssé vált a minél kiválóbb trófeák elérése, aminek
az évek folyamán mind jobban nőtt az értéke és megbecsülése.
A trófea bírálata az adott vadfajra jellemző bírálati képletekkel történik. A bírálati képlet három
részből áll, amelyben a bírálók meghatározzák az egyes trófea értékmérő pontértékeit.
Az objektív meghatározást mérőeszközökkel (mérőszalag, tolómérő, súlymérleg) végzik, a szubjektív
megítélés a trófea esztétikai megjelenését mutató szépségtényezők (szín, gyöngy stb.) alapján
történik, míg a szabályostól eltérő (szimmetriát zavaró) trófea-felépítés levonandó értékeket jelöl.
Az értékmérők fontosságának megfelelően, minden trófeajellemzőt a képletben meghatározott
pontszámmal értékelnek. A bírálók összeadják a részpontokat, levonják a hibapontokat, amiből a
trófea elér egy pontértéket, majd kiderül, milyen minősítést érdemel.

Fotó: OMVK

A legnagyobb jelentősége az objektíven mérhető értékeknek van – az értékeléskor az elérhető
pontszám 80-90 százalékát ezek az adatok adják.
1. oldal (összes: 2)

Változás a trófeabírálatban
Közzétéve itt: magyarmezogazdasag.hu az Agrárhírportál (https://magyarmezogazdasag.hu)

Nemrégiben azonban változás történt a trófeabírálatban. De nem az értékelésben, hanem a
trófeának a vadászati hatóság felé, trófeabírálat céljából való bemutatásának határidejében, miután
az Országgyűlés 2021. december 14-én elfogadta az Egyes agrártárgyú törvények módosításáról
szóló T/17436-os számú törvényjavaslatot.
Eszerint a vadászatra jogosult az elejtett gímszarvas, dámszarvas, szikaszarvas és az őz agancsát, a
muflon csigáját, valamint a vaddisznó tizenhat centiméternél hosszabb agyarát már nem a vadfaj
trófeás egyedének vadászati idényét követő harminc napon belül, hanem az elejtéstől számított
harminc napon belül lesz köteles a vadászati hatóságnak trófeabírálat céljából bemutatni.
A ragadozók esetében továbbra sem lesz kötelező a trófeabírálat, de aki róka-, borz- vagy aranysakálkoponyát bíráltatna, annak is az elejtést követő 30 napon belül kell majd ezt megtennie – írja az
OMVK.
A Vadászati törvény ezen részének módosítása 2022. január 1-től lép hatályba.
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