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A vadgázolásokkal kapcsolatos tudományos kutatásokat először az USA-ban kezdték el az 1930-as 
években, Európában ilyen jellegű vizsgálatok csak az 1990-es években indultak. Magyarországon a 
2000-es évek első felében védett kistestű állatok elütésére végeztek elemzéseket, de nagyvadak 
esetében csak 2008-tól folynak kutatások.  
A kérdés azonban aktuális, hiszen az úthálózat folyamatosan nő (Magyarországon 2006-ban 811 km 
autópálya volt, 2011-ben már 1290 km), a gázolások pedig több állatfaj esetében is jelentős 
természetvédelmi problémát okoznak. Irodalmi adatok szerint az USA-ban naponta 1 millió gerinces 
állatot gázolnak el, Európában ez a szám patás állatok esetében évente több mint fél millió. 
Magyarországon az Állami Autópálya Kezelő Zrt. adatai alapján az állami kezelésben lévő 
autópályákon évente 500 nagyvaddal, a Magyar Államvasutak Zrt. feljegyzései szerint pedig a 
vasútvonalakon évente 100 nagyvaddal történik ütközés. A gázolások a nagytestű vadak mellett 
védett állatokat is veszélyeztethetnek, ilyen például hazánkban a fokozottan védett vidra. Állománya 
ugyan stabil, de mortalitásának elsődleges okozója a természetes pusztulás után a közúti forgalom.  
A természetvédelem mellett az állatokkal való ütközéseknek a közlekedésbiztonsági vonatkozása is 
jelentős, a nagyobb testű állatokkal való konfliktus gyakran az emberre nézve is halálos lehet. Európai 
rendőrségi feljegyzések szerint, évente azokban a balesetekben, melyeket patás állatok elgázolása 
okozott, minimum 300 ember veszti életét és 30000 sérül meg, az anyagi kár pedig 1 milliárd euró 
fölé rúg.  
 
A doktori programom előzményeit képezi egy 2008-2009-es KIOP pályázat keretében végzett 
vizsgálat, ami védett kistestű gerincesek konfliktustérképének elkészítését tartalmazta. Ez a munka 
természetvédelmi szempontból számított jelentősnek, a térkép alapján megállapítható volt, hogy 
Magyarország teljes úthálózatán hol lehet állatgázolásokra számítani, mely útszakaszokon alakul ki 
leggyakrabban konfliktus az állatvilág és a közlekedés résztvevői között. A vizsgált paraméterek a 
fajok potenciális elterjedése, élőhelypreferenciája, denzitása, az úttípus és a forgalmi adatok voltak.  
 
A vizsgálatok következő lépését jelentette az Állami Autópálya Kezelő Zrt. által 2010-2012 között kiírt 
pályázat, mely a „Vadelütés vizsgálat és kutatási program az ÁAK Zrt. által kezelt autópályák és 
autóutak mentén” címet viselte. Ebben a programban már a közlekedésbiztonsági szempontból is 
jelentős, nagytestű vadak gázolása került középpontba.  
A munka olyan kérdésekre kereste a választ, hogy  

 „miért ütnek el egyes helyeken sok állatot?”, miközben más szakaszokon nem történt még 
egyetlen eset sem; 

 vagy hogy „miért emelkedik a vadelütések száma?”.  
A projekt során az ÁAK Zrt. által kezelt útszakaszokon 2006. és 2011. között történt vadelütések 
térinformatikai ábrázolása és elemzése történt meg, ami alapján azonosításra kerültek a vadelütési 
forró pontok. A program részét képezte egy olyan javaslattételt tartalmazó zárójelentés kidolgozása 
is, amely az autópálya területére bejutni szándékozó vadak elriasztására legalkalmasabb eszközöket 
és módszereket tartalmazza.  
 
Az eddigi vizsgálatokból kiderült, hogy autópályák esetében a forró pontok a csomópontok, illetve 
felül- és aluljárók közelében vannak. Ennek oka lehet rossz műszaki megoldás, de egyéb környezeti 
tényező is. Ennek kiderítéséhez terepi vizsgálatokkal részletes élőhelytérképek kellenek, hiszen a 
korábbi vizsgálatok durva felbontásúak voltak: 1 útszakasz 250 m – 2 km hosszú, a felhasznált CORINE 
Land Cover élőhelytérképek pedig 5 ha-os felbontásúak. Ez jó arra, hogy a teljes úthálózaton belül a 
forró pontokat megtaláljuk, de egy útszakaszon belül általában pár 10 méteres szakaszon van a 
gázolások többsége. A doktori programom célkitűzése tehát az autópályák mentén kiválasztott 
helyszíneken a forró pontok alapos feltérképezése, elemzése.  



A mintaterületeken az alábbi paramétereket vesszük fel: 

 pontos élőhelytípus, vegetáció 

 élőhelyek elhelyezkedése az úthoz viszonyítva 

 domborzati viszonyok 

 rézsűk jellege 

 vízfolyások jelenléte, jellege 
 
További célkitűzés még az autópályák mellett a vasúti és a közutak menti forró pontokat vizsgálata is. 
Tekintettel a téma összetettségére és arra, hogy Magyarországon ilyen komplex módon nem történt 
még vadgázolásokra vonatkozó vizsgálat sok szervezettel kellett felvennünk a kapcsolatot. Ezek: 

 Állami Autópálya Kezelő Zrt. 

 M6 Tolna Üzemeltető Kft. 

 Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

 Magyar Államvasutak Zrt.  

 erdészetek pl.: Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. 

 vadászkamarák pl.: OMVK Jász-Nagykun-Szolnok Megyei szervezete 

 megyei rendőr-főkapitányságok 
 
A vasút esetében fontos a hot spotok frissítése a 2011-2013-as adatokkal. Ez nagy jelentőségű, mert 
a MÁV Zrt. tájékoztatása szerint az utóbbi időben nagyon megnőtt a vasúti gázolások száma. 2013-
ban például a Pécsi körzetben tavasszal másfél hónap alatt 16 gázolás történt, ami az előző évekhez 
képest kiemelkedő.  
Közutakon eddig semmi ilyen jellegű vizsgálat nem történt, ezért a megyei rendőr-főkapitányságoktól 
bekértük a vadbalesetekre vonatkozó adatokat. Ezek feldolgozása jelenleg zajlik.  
 
Az autópályákon beazonosított, valamint a vasúti és a közúti forró pontok feltárásával három 
mintaterületet választottunk ki. Ezek: 

 Tatabánya környéke: M1-es autópálya, 1-es út, vasút 

 Balaton: M7-es autópálya, 7-es út, vasút 

 Mecsek: 6-os út, vasút  
Ezeken a helyszíneken minden úttípust vizsgálni tudunk, így hamarosan megkezdjük a terepi 
felméréseket. Ennek érdekében többször egyeztettünk már a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatóságával, az 
útkezelőkkel és a Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. munkatársaival.  
A területeken a korábban már felsorolt paraméterek felvétele mellett kamerákkal figyeljük az állatok 
mozgását is, valamint a konfliktuscsökkentő módszereket is teszteljük.    
 
A konfliktuscsökkentő módszerek tekintetében az eddigi tapasztalatok szerint a kereskedelmi 
forgalomban kapható vadriasztó eszközök nem, vagy csak kis hatékonysággal bizonyultak 
működőképesnek, ezért saját fejlesztéseket is végeztünk. Ez az INKE-3 névre keresztelt vadriasztó 
eszköz, melyből 2012-2013 telén az M1-es, M3-as és M7-es autópályákon, összesen 21 csomópontba 
80 darab már kihelyezésre került. Ezeket folyamatosan ellenőrizzük, majd a friss elütési adatokat 
elemezve megállapítjuk, hogy valóban hatékonyak-e. Amennyiben igen, akkor a riasztókat a közúti és 
a vasúti körülményekre is adaptáljuk.  
 
Eddigi eredményeink publikálásra kerültek a Kolozsvári Biológus Napokon, valamit a közeljövőben az 
International Congress on Ecology & Transportation és az International Mammal Congress 
konferenciákon is bemutatásra kerülnek. Emellett a hazai vadásztársaságoknak és a 
vadászkamaráknak is rendszeresen tartunk prezentációt.  
A jövőben a kutatások folytatása mellett az ÁAK Zrt. elnyert KEOP pályázatában és a MÁV Zrt. 
hamarosan beadandó KEOP pályázatában is részt fogunk venni. Mindkét pályázat a vadgázolások 
problémájának enyhítését szolgálja, ezekhez adjuk a tudományos hátteret.   


