
10/2018. (VII. 3.) AM rendelet - a Dél-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási 

tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről. Hatály: 2021.II.16. - 
 

A gímbika szakszerűtlen elejtés határértékei 

a 404. számú Zselic-közép-somogyi vadgazdálkodási tájegységben 

 

 

Hibapont 

Felrakás 

(bika 

kora, 

év) 

Trófea 

tömege 

legalább 

(kg) 

Szárhossz 

legalább 

(cm) 

Főág 

hossza 

legalább 

(cm) 

 
Trófea jellege 

1 1. (2.) - 30 - szabályos 

 

2. (3.) 3,0 60 15 

szabályos; 

mindkét száron legalább 2 db 

min. 15 cm-es koronaág 

 

3. (4.) 4,0 70 20 

szabályos; 

mindkét száron legalább 2 db 

min. 15 cm-es koronaág 

 

4. (5.) 5,5 85 25 

szabályos; 

min. 3-as koronák; 

koronánként min. 2 db 10 cm-

es ággal, 

 

5. (6.) 6,5 90 30 

szabályos; 

min. 3-as koronák; 

koronánként min. 3 db 15 cm-

es ággal 

 

6.(7.) 7,5 100 30 

szabályos; 

min. 3-as koronák; 

koronánként min. 3 db 15 cm-

es ággal 

 

7. (8.) 8,5 100 30 

szabályos; 

min. 3-as koronák; 

koronánként min. 3 db 20 cm-

es ággal 

 

8. (9.) 9,5 105 30 

szabályos; 

min. 3-as koronák; 

koronánként min. 3 db 20 cm-

es ággal 

 

9. (10.) 10,5 110 30 

szabályos; 

min. 3-as koronák; 

koronánként min. 3 db 20 cm-

es ággal 

 

10. (11.) 11,0 110 35 

szabályos; 

min. 3-as koronák; 

koronánként min. 3 db 20 cm-

es ággal 
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A gímbika szakszerűtlen elejtés határértékei 

a 404. számú Zselic-közép-somogyi vadgazdálkodási tájegységben 

 

 

Hibapont 

Felrakás 

(bika 

kora, 

év) 

Trófea 

tömege 

legalább 

(kg) 

Szárhossz 

legalább 

(cm) 

Főág 

hossza 

legalább 

(cm) 

 
Trófea jellege 

2 1. (2.) - 40 - szabályos; 

 2. (3.) 3,5 65 20 

szabályos; 

mindkét száron legalább 2 db 

min. 20 cm-es koronaág 

 3. (4.) 4,5 75 25 

szabályos; 

mindkét száron legalább 2 db 

min. 20 cm-es koronaág 

 4. (5.) 6,0 85 30 

szabályos; 

min. 3-as koronák; 

koronánként min. 2 db 15 cm-

es ággal 

 5. (6.) 7,0 95 30 

szabályos; 

min. 3-as koronák; 

koronánként min. 3 db 15 cm-

es ággal 

 6. (7.) 8,0 100 35 

szabályos; 

min. 3-as koronák; 

koronánként min. 3 db 20 cm-

es ággal 

 

7. (8.) 9,0 105 35 

szabályos; 

min. 3-as koronák; 

koronánként min. 3 db 20 cm-

es ággal 

 

8. (9.) 10,0 110 35 

szabályos; 

min. 3-as koronák; 

koronánként min. 3 db 25 cm-

es ággal 

 

9. (10.) 11,0 110 35 

szabályos; 

min. 3-as koronák; 

koronánként min. 3 db 25 cm-

es ággal 

 

10. (11.) 11,5 110 35 

szabályos; 

min. 3-as koronák; 

koronánként min. 3 db 25 cm-

es ággal 
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A gímbika szakszerűtlen elejtés határértékei 

a 404. számú Zselic-közép-somogyi vadgazdálkodási tájegységben 

 

 

Hibapont 

Felrakás 

(bika 

kora, 

év) 

Trófea 

tömege 

legalább 

(kg) 

Szárhossz 

legalább 

(cm) 

Főág 

hossza 

legalább 

(cm) 

 
Trófea jellege 

3 1. (2.) - 50 - szabályos 

 2. (3.) 4,0 70 25 

szabályos; 

min. 3-as koronák; 

koronánként min. 2 db 10 cm-

es ággal 

 3. (4.) 5,0 80 30 

szabályos; 

min. 3-as koronák; 

koronánként min. 2 db 20 cm-

es ággal 

 4. (5.) 6,5 90 35 

szabályos; 

min. 3-as koronák; 

koronánként min. 3 db 20 cm-

es ággal 

 5. (6.) 7,5 100 40 

szabályos; 

min. 3-as koronák; 

koronánként min. 3 db 20 cm-

es ággal 

 

6.(7.) 8,5 105 40 

szabályos; 

min. 3-as koronák; 

koronánként min. 3 db 20 cm-

es ággal 

 

7. (8.) 9,5 110 40 

szabályos; 

min. 4-es koronák; 

koronánként min. 3 db 20 cm-

es ággal 

 

8. (9.) 10,5 110 40 

szabályos; 

min. 4-es koronák; 

koronánként min. 3 db 25 cm-

es ággal 

 

9. (10.) 11,5 110 40 

szabályos; 

min. 4-es koronák; 

koronánként min. 3 db 25 cm-

es ággal 

 

10. (11.) 12,5 110 40 

szabályos; 

min. 4-es koronák; 

koronánként min. 3 db 25 cm-

es ággal 
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A Dél-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeiben érett 

b) a 404. számú Zselic-közép-somogyi vadgazdálkodási tájegységben a legalább a 11. 

agancsát viselő (12. életévében levő) gímbika, amelynek agancsa szabályos, legalább 30 cm-

es főágakkal (szemág, középág) és a minimum hármas koronákban összesen legalább 6 db 

hosszú (15 cm-t meghaladó) ággal vagy kehelykoronával rendelkezik, és a trófea tömege 

meghaladja a 8,50 kg-ot; 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


