
Madárgyűrűzési Központ, 2021.július 19. 
 
Madárgyűrűzési tanfolyam és továbbképzés 
 
A madárgyűrűzési tanfolyam segít felkészülni a madárgyűrűzési vizsgára. A vizsgát az Agrárminisztérium 
Természetmegőrzési Főosztálya írja ki és szervezi, évente két alkalommal, tavasszal és ősszel (az idei évben a 
járványügyi intézkedések miatt a tavaszi vizsga elmaradt, ezért ősszel két vizsganap lesz megadva a közeljövőben). 
A vizsgával és a tananyaggal kapcsolatos információk itt érhetőek el: www.termeszetvedelem.hu/vizsgak 
 
Figyelem! A tanfolyamon nem a madárgyűrűzési vizsga teljes ismeretanyaga lesz bemutatva, annak csak 
legfontosabb részei, összegzése kerül ismertetésre! 
 
A madárgyűrűzési tanfolyam három fő részből áll: 
1. nap: Elméleti előadások (MME Nagy Tárgyaló) és gyakorlati bemutatók (Jókai kert). A tanfolyamnak ezt a napját 

élő adásban is közvetítjük, erre regisztrálhatnak a már vizsgázott madárgyűrűzők is, akik szeretnék felfrissíteni a 
tudásukat. 

2. nap: Madárfajismeret, preparátumok bemutatásának segítségével (Magyar Természettudományi Múzeum, 
Madárgyűjtemény). Ennek ideje a madárgyűrűzési vizsga előtti héten lesz, a pontos dátumát a vizsgakiírást 
követően tudjuk megadni a regisztrált résztvevőknek. 

3. nap: Terepgyakorlat, választható helyszíneken (több helyszínre is lehet jelentkezni). Fogóeszköz használat, madár 
kezelése, gyűrűzés technikája, madárfajismeret, korhatározás gyakorlása a megadott helyszíneken. Szervezés 
alatt van, a regisztrált jelentkezőket folyamatosan tájékoztatjuk az időpontokról és helyszínekről. Ezek előrelátható 
ideje augusztus második fele, szeptember eleje. 

 
Jelentkezés: kizárólag e-mailen (karcza.zsolt@mme.hu), a következő adatok megadásával: 

 név 

 születési év 

 milyen fajcsoportból szándékozik vizsgázni 

 személyesen jelenik meg az elméleti előadások napján vagy online bejelentkezéssel 

 korábban részt vett-e madárgyűrűzési projektben, járt-e madárgyűrűző állomáson 

 rendelkezik-e madárfogási eszközök kezelésének gyakorlatával 
 
Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 21. 
 
Létszám: mivel az MME tárgyaló befogadóképessége véges (maximum 25 fő), a jelentkezés sorrendje alapján tudjuk 
biztosítani a személyes részvétel lehetőségét. 
 
Mivel kb. 25 év szünet után ez lesz az első madárgyűrűzési tanfolyam, a végleges tematika és részletek a mostani 
tapasztalatok és visszajelzések alapján változhatnak, ezért ez az alkalom díjtalan. 
 
Időpontok, helyszínek, tematika (mivel a szervezés folyamatban van, előfordulhat változás az előadók személyéban 
vagy a tematika sorrendjében): 
 

Tárgy Részletek Óra Előadó Egyebek 

1. nap. 2021. augusztus 28. (szombat) 8:00-16:00, MME Nagy Tárgyaló és Jókai kert 

Általános bevezető  15 perc Karcza Zsolt Online közvetítés 

Természetvédelmi jogi 
ismeretek 

 2 óra Szinai Péter Online közvetítés 

Szakmai ismeretek 1. 
Madárgyűrűzés 
Elmélet 

jelölőgyűrűk 
madár a kézben 
gyűrűzés 
fiókagyűrűzés 
adminisztráció 
adatkezelés, kódok 
fogóeszközök és fogási módszerek 

2 óra Karcza Zsolt Online közvetítés 

Szakmai ismeretek 2. 
Fajismeret, biometria 
Elmélet 

madárfaj, kor-, ivarhatározási alapok 
vedlés 
biometriai mérések technikája 

2 óra Karcza Zsolt Online közvetítés 

Szakmai ismeretek 3. 
Fogási módszerek 
Gyakorlat 

fogóeszközök bemutatása, telepítése, 
használata 

2 óra Karcza Zsolt Jókai kertben 
Online közvetítés a lehetőségektől függően 

2. nap. 2021. a madárgyűrűzési vizsga előtti hét, a pontos időpont a vizsgakiírást követően lesz, MTM Madárgyűjtemény 

Madárfaj ismeret 
Gyakorlat 

Preparátumos bemutató 8 óra Németh Ákos 
Koleszár Balázs 

MTM aktuális látogatási szabályainak megfelelően. 
Részletek a regisztrált jelentkezőknek később. 

3. nap. Terepgyakorlat (választható időpont és helyszín) 

Eddig regisztrált helyszínek (pontos részleteket a regisztrált jelentkezők egy online dokumentumban érhetik majd el) 
Naplás-tavi gyűrűzőtábor, Budapest (Karcza Zsolt, 1 reggeli alkalom) 
Ócsai Madárvárta, Pest megye (Karcza Zsolt, 2 reggeli alkalom) 
Patak, Nógrád megye (Karcza Zsolt, több reggeli alkalom) 
További helyszínek várhatóak… 

 

http://www.termeszetvedelem.hu/vizsgak
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Madárgyűrűzési Központ, 2021.július 19. 
Tananyag 
 
Természetvédelmi jogi ismeretek 
A tanfolyamon csak összegzés, rendszerezés, a legfontosabb dolgok kiemelése hangzik el. E mellett itt kerülnek 
ismertetésre a jelenleg érvényes általános, országos madárgyűrűzési engedéllyel kapcsolatos információk. 
Tananyag: http://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/Vizsgak/Madar-
denever_gyuruzes/Termeszetvedelmi_jog.pdf 
Madárgyűrűzési engedély. https://www.mme.hu/sites/default/files/pe_ktf_97_13_2017_vvt.pdf 
 
Általános szakmai ismeretek  
Tananyag: Madárgyűrűzés szakmai szabályzat I. - IV., VIII. fejezetek 
https://www.mme.hu/sites/default/files/binary_uploads/6_termeszetvedelem/madargyuruzesi_kozpont/madargyuruzesi
_kozpont_szabalyzatai_20210325.pdf 
 
Madárfajismeret 
A három madárgyűrűzési bizonyítvány típushoz igazítva a vizsgán szerepeltethető madárfajok kézben történő 
határozása, a kor és ivar bélyegek. 
Tananyag: http://www.termeszetvedelem.hu/vizsgak oldalon van felsorolás. 
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