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2012
november 22. (csütörtök)

11:00  érkezés, regisztráció, elhelyezés

12:00  köszöntõ, állófogadás
 	 |	Berger	Andor,	a		Gödöllôi	Vadászati	Szakkollégium	Elnöke

13:00  elméleti vetélkedõ

19:30  vacsora

20:30 kötetlen est

november 23. (péntek)
8:00  reggeli

9:00  gyakorlati vetélkedõ 
 |	Vadvilág	Megôrzési	Intézet	és	Galgamácsa

13:00  ebéd, pihenõ

15:00  vadászkürt  
 |	Kovács	Gábor

15:30   a vadgazdálkodás jelene, jövõje
   |	Vajai	László	fôosztályvezetô	
	 	 	 		VM	Erdészeti,	Halászati	és	Vadászati	fôosztály	Budapest

16:10  szünet

16:20  ragadozók jelenléte a városban 
   |	Dr.	Heltai	Miklós	egyetemi	docens

17:00  kutatások a Vadvilág Megõrzési Intézetben 
   |	Dr.	Szemethy	László	egyetemi	docens

17:40  fiatal kutatók bemutatkozása  
   |	Gallai	Zsófia,	Márton	Mihály,	Nagy	Richárd,	Schally	Gergely

19:30  vacsora

20:30 kötetlen est

november 24. (szombat)
8:00   reggeli

9:00  szakkollégiumok jövõje - hagyományteremtés 

10:00  eredményhirdetés 

11:30  állófogadás
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fotó: Kovács Sándor | harataikovacs@gmail.com

a	rendezvény	védnöke		 |	Dr.	Csányi	Sándor
támogatóink	 |	Hrabovszki	és	fia	Kft.	-	Békéscsaba	|	Sefag	Erdészeti	és	Faipari	Zrt.	|	

Nimród	Vadászújság	|	Dr.	Lumnitzer	Sándor	Lövészegylet	Egyesület	|	
www.banyavolgy.hu	|	madardaloskert.hu

elérhetôségeink		 |	06	20	9502305	|	06	70	7095414
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Az Országos Felsôoktatási Vadászati Vetélkedô és Kon-
ferencia ismertetô füzetét tartod/tartja kezében. A kezde-
ményezés nem újkeletû, a rendezvény elôdje 2005-ben 
került megrendezésre szintén Gödöllôn, a Gödöllôi Vadá-
szati Szakkollégium akkori vezetôsége által. Akkor még 
Országos Felsôoktatási Vadászvetélkedô néven, majd  
a rá következô évben a Debreceni Egyetem adott otthont 
a versenynek. Az elgondolás akkor is hasonló lehetett a 
mostanihoz: „ha van ilyen összejövetel a szakiskoláknak, 
miért ne lehetne a felsôoktatásnak“.
A rendezvény célja, hogy lehetôséget teremtsen a fel sô-
oktatási intézmények hallgatóinak egy országos meg-
mérettetésre, ahol verseny körülmények között mérhetik 
össze a tanintézmények oktatási és szakmai színvona-
luk eredményességét az általuk delegált legígéretesebb 
versenyzôk által. További célunk a verseny új életre hí-
vásával az, hogy egy folytonos kapcsolat alakuljon ki a 
különbözô oktatási intézmények hallgatói és hallgatói 
szervezetei között. Legyenek közös programjaink, akár 
vetélkedôk, konferenciák, vitafórumok, bálok, stb...…
2012-t írunk. Majd egy évtized után ismét hagyományt 
szeretnék életre hívni és reménykedünk benne, hogy 
kezdeményezésünk támogatókra, segítôkre talál mind 
tanintézmények, mind kulturális vadászati szervezetek, 
mind a szakmában dolgozó szakemberek és az e nemes 
szakmát tanulók között. Legyen ez az év egy ugródeszka 
a késôbbi sikerekhez és együttmûködéshez.
A Konferencia célja a vadgazdálkodási mai helyzetének 
bemutatása és a Vadvilág Megôrzési Intézetben mûködô 
kutatásokon keresztül bemutatni azok jelentôségét. Az 
elôadók megválasztásával igyekeztünk magas szakmai 
színvonalat képviseltetni a hétvégén és kedvet kívánunk 
gerjeszteni további konferenciák megrendezéséhez. Ter-
veink között szerepel már most egy tavaszi konferencia 
megrendezése is!
Amennyiben egyezik gondolatmenetünk, kérlek látogasd 
meg elôadásainkat és fogjunk össze a kijelölt célok meg-
valósításáért!

Jó szórakozást és kikapcsolódást kívánok a szervezôk 
nevében!

elõszó
| Berger Andor

Vadvilág Megôrzési Intézet
e-mail: css@ns.vvt.gau.hu
tel.: 06 28 522086

Gödöllôi Vadászati Szakkollégium
e-mail: vadaszszakkoli@gmail.com 
tel.: 06 20 9502305 ; 06 70 7095414 V

a
d

ászati Vetélkedõ és Konfere
n

ci
a

O
rszágos Felsôoktatási  

   
   

2
0

12
 



2012. november 22-24. - Szent István Egyetem, Gödöllô

A Gödöllôi Vadászati Szakkollégium lassan egy évtizedes 
múltra tekint vissza. 2001 tavaszán egy gödöllôi szalon-
kázás során vetôdött fel egy olyan szervezet életre hívása, 
mely összefogja a vadászó egyetemistákat. Így alakult 
meg a Gödöllôi Vadászati Szakkollégium. 
A szakkollégiumnak a tehetséggondozásban mûködtetett 
fô célja, hogy összegyûjtse a Campuson tanulókat, akik 
a vadászat iránt érdeklôdnek, vagy már ûzik e nemes 
mesterséget. Továbbá céljainak tekinti, a szakmai alapok 
átadását, a szakavatott szem látókörének szélesítését, a 
magyar vadászetikai hagyományok megôrzését, ápolá-
sát, továbbadását, mind a hazai, mind külföldi szakirá-
nyú szervezetekkel való kapcsolat felvételét, javítását és 
megtartását. 
Céljaink eléréséhez, szorgalmi idôszakban, heti-kétheti 
rendszerességgel szervezünk elôadást a Szakkollégium 
hallgatóságának SZIE oktatók és meghívott szakembe-
rek bevonásával. A tehetséggondozó programok célja, 
az egyetemen megszerzett tudás kibôvítésén kívül, az 
elôadók közelebbi megismerése kötetlen beszélgetés 
formájában, hogy ne csak szakmai tudásuk, hanem élet-
tapasztalatuk is az ifjabb vadászgenerációk épülésére 
szolgáljon. 
Azon tehetséges hallgatóknak, akiknek nem adatott 
meg a szakmába való „beleszületés“, a mai városiasodó 
világban egyre kevesebb lehetôségük nyílik a gyakorlat 
elsajátítására, ezért az elméleti ismeretek átadása mellett, 
gyakorlati jártasság megszerzésére is lehetôséget nyújt 
a szakkollégium. A szakkollégium éveken át színesítette 
az egyetemi életet, vadászatok, elôadások, versenyek és 
szakmai tanulmányutak szervezésével. 
A 2009 novemberében újjászervezett GVSZK aktív részé-
vé vált az egyetemi életnek, programjaival egész évben 
színesíti a diákok szakmai és kulturális életét. A Szakkol-
légium folyamatosan támogatja tagjait, hogy tehetségü-
ket kibontakoztathassák és próbára tehessék tudomá-
nyos diákköri konferenciákon. 
Folyamatos a kapcsolat hazai és külföldi szervezetekkel, 
vadgazdálkodási egységekkel, ami azt a célt szolgálja, 
hogy a GVSZK jó hírneve szakmai körökben megmarad-
jon és így a tagjaink egyetemi tanulmányaik végeztével 
tehetségükhöz mérten tudjanak elhelyezkedni.

rólunk A gödöllôi vadászíjász szakkör 2011 októberében in-
dult. Az edzéseket Stamp Tamás vadászíjász vizsgával 
rendelkezô hallgató tartja. Szeretettel várunk az edzések-
re minden olyan SZIE-s hallgatót, akit érdekel a vadászat 
ezen formája illetve azokat, akik csak el szeretnének töl-
teni a héten egy két kellemes délutánt a szabadban és ki 
akarják próbálni ezt a gyönyörû sportot. Továbbá az edzé-
sek remek lehetôséget kínálnak hogy a különbözô sza-
kokra járó emberek megismerjék egymást. 
Az íjászat az egyik legôsibb vadászati mód, már a 
kôkorszakban is használták ezt az eszközt vadak elejté-
sére. Sokáig elôször a puskák sem tudták háttérbe szo-
rítani, hiszen azek igen nehezek voltak, nehezen lehetett 
ôket mozgatni, valamint igen lassúak, hangosak és pon-
tatlanok voltak. Idôvel - a kifinomultabb puskák megjele-
nése után - az íjak a háttérbe szorultak.
Napjainkban a vadászíjászat reneszánszát éli, hiszen csak 
az USA-ban 320.000 ember vadászik íjjal és ez a szám fo-
lyamatosan gyarapszik. Egyre többen nem csak egyéni, ha-
nem hivatásos vadászként is az íjukat használják a vadak 
elejtésére. 
A vadászíjászok különbözô módon, különbözô eszközökkel 
ûzik ezt a tevékenységet. Vannak akik az ôsi vadászíjásza-
ti módot ûzik. Ôk természetes anyagokból, hagyományos 
eljárással készült  íjakat használnak. Másik csoport a tra-
dicionális vadászíjászatot mûvelik, az ô íjaik  külsôben ha-
sonlóak az ôsi típushoz, de modern összetevôkbôl készül-
nek, így tartósabbak. Harmadik csoportjuk vadászreflex 
íjakat használ. Ezek már külsôségekben is eltérnek az ôsi 
típustól. A modern vadászíjászok csoportja összetett vagy 
úgynevezett csigás íjat használnak, ezek külsôségekben 
is jelentôsen eltérnek az ôsi típustól, jelentôsen könnyebb 
a használatuk a régi típusú íjjakhoz képest, kiképzésük 
komoly mérnöki munka eredménye.  
Szakkörünk rendelkezik két darab 50 fontos és három 
darab 30 fontos vadászreflex íjjal (ebbôl az egyik bal-
kezes), valamint négy darab 40 fontos csigás íjjal. Így 
lehetôségetek nyílik több típusú íjakat kipróbálni, majd a 
fortélyaikat eltanulni.
Csapatunk gyakran nevez versenyekre is, ezek lehetôséget 
nyújtanak tesztelni magunkat, valamint egy remek hétvé-
gi elfoglaltság a szabadlevegôn. Ezen évben szeretnénk 
rendezni egy saját versenyt is aminek a lebonyolításában 
minden tag segítségét szívesen fogadjuk.
Edzéseket minden héten legalább egyszer tartunk az 
idôpontokat közösen egyeztetjük, valamint versenyek 
elôtt szokott lenni felkészítô edzés is. 

vadászíjász 
szakkör
| Farkas Ádám
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preparátor 
szakkör
| Nagy Ferenc
  GVSZK alelnök

A Gödöllôi Vadászati Szakkollégium a TÁMOP 4.2.2 pá-
lyázat 2011-2013 projektciklusában indította el a szakkört.  
A képzés kétszer két szemeszterben zajlik, ami 60 órás 
oktatást foglal magába, melynek végén a legtehetsé-
gesebb hallgatók az oklevélen kívül ösztöndíjat kapnak, 
hogy tudásuk tovább bôvíthessék egy preparátor szak-
képzésen.
Idén, 2012. ôszi szemeszterében az oktatást Monos-
tori László preparátor tartja, amelyen 20 fô vesz részt. 
Az elôadások során betekintést nyerhetnek hallgató-
ink madár és emlôs preparálás, trófea és bôr kikészí-
tés, dermoplasztika és mûtest készítés rejtelmeibe. Az 
elôadás kezdetén elméleti képzésben részesül minden 
résztvevô és balesetvédelmi oktatást is kapnak, majd 
ezek után kipróbálhatják a hallottakat gyakorlatban is.  
A preparálás gyakorlati részéhez eszközöket szakkollégi-
umunk biztosítja, melynek beszerzésére szintén az emlí-
tett támogatás adott fedezetet, így a hallgatóknak minden 
adott arra, hogy ha nem is képzett preparátorok lesznek, 
legalább tudják hogyan készítsék elô a lôtt vadat, attól 
függôen hogy és miként kívánják annak trófeáját, illetve 
bôrét megôrizni.
A szakkör keretében tanulmányi kirándulást is tervezünk 
a Természettudományi Múzeumba, ahol különbözô pre-
parátumokat nézünk meg a szakkör végén, egy kicsit már 

„szakmaibb“ szemmel. 
A szakkör több céllal indult el a szakkollégium gondo-
zásában. Több preparátor elmondása szerint az ország-
ban nagyon kevés hivatásos vadász van, aki úgy tudja 
a vadat elôkészíteni, hogy annak bôrébôl preparátumot 
lehessen készíteni. Az elsôdleges cél az, hogy végzett 
vadgazda mérnökök a szakmába bekerülve terjeszteni 
tudják ezt a tudást, hogy a vadász által elejtett vadat úgy 
nyúzzák meg, úgy készítsék elô további preparátori mun-
kára, hogy a preparátor a lehetô legélethûbben vissza 
tudja adni a vadász számára az általa oly kedves elejtett 
vadat. Másodlagos cél az egyetem hallgatóinak – fôként 
vadgazda mérnök – olyan egyetemi oktatáson túli oktatás 
biztosítása, ami a késôbbiekben hozzájárul szakmai fej-
lettségükhöz. 
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Monostori Lász-
lónak, aki munkájával segíti célunk elérését!

vadászkürtös 
szakkör 
| Rostás Renáta 
  szakkörvezetô

A szakkörünk célja elsôsorban a vadászkürt megismerte-
tése és helyes alkalmazása a vadászatban. Foglalkozása-
inkon szereplô témákat szeretném röviden bemutatni.
A mai vadászkürtök a középkorban alakultak ki és terjed-
tek el. Közvetlen elôdeik, illetve legközelebbi „rokonaik” 
a katonai és postáskürtök. A francia, az angol és a német 
királyi és nagyúri vadászatok elmaradhatatlan kelléke 
volt a kürt a kései középkortól. A vadászati kürtjelzések 
végtelenül sokrétûek és országonként változók. A nálunk 
használatos kürtszignálok német eredetûek. 
Természetesen fontos tudnunk, hogy a vadászkürt ere-
deti funkciója a vadászatszervezôk munkájának segítése 
az utasítások továbbítása volt. Manapság ezt a funkciót a 
mobiltelefonok váltották fel, így a vadászat leghangulato-
sabb része kiesett. A szakkör feladata, hogy ezt a hagyo-
mányt ápolja, fenntartsa, és minél több vadásztársunk 
megismerhesse. 
Fontos számunkra e hagyományok megôrzése, mert a 
kürtszó hozzátartozik az etikus vadászathoz, és a zenés 
végtisztesség elengedhetetlen az elejtett vadnak. A kürt 
hangja végig kíséri a vadászatot, a gyülekezôtôl a hajtá-
son át a terítékre került vadnak játszott hangokig. Minden 
vadhoz külön szignál tartozik, így ahány faj van a teríté-
ken, annyiféle dallam hangzik el a vadászat végén. 
A szakkörünk 2012 tavaszán indult el Rostás Renáta kez-
deményezésével. A csapat hat vadgazda hallgatóból állt. 
A hallgatók önszorgalomból kezdték a vadászkürt fújá-
sát. Hetente 2-3 alkalommal gyakorolják a szignálokat. 
Az együttes száma jelenleg nyolc, ebbôl öt tagunknak 
van saját kürtje. Szeretnénk bôvíteni a rendelkezésre álló 
kürtök számát, és egy egységes csapat felépítésére tö-
rekszünk. 
Várunk minden jelentkezôt szeretettel, mert véleményünk 
szerint egy igazvadásznak ismernie kell minden szignált, 
melynek megismerésében mi örömmel segítünk.
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Röviden az Intézetrõl…
A VadVilág Megôrzési Intézetet (VMI) a SZIE Szenátusa 
2007-ben alapította meg. Az Intézet jogelôdje a Vadbio-
lógiai és Vadgazdálkodási Tanszék volt, ami 1994-ben ala-
kult a Gödöllôi Agrártudományi Egyetem Vadbiológiai Ok-
tató és Kutató Állomásából. A VMI a Szent István Egyetem 
Mezôgazdaság- és Környezettudományi Karához tartozik. 
Feladatai röviden a következôk:
A kutatási eredményeken alapuló vadbiológiai és vadgaz-
dálkodási, valamint alapvetô erdôgazdálkodási ismeretek 
oktatása a nappali és levelezô tagozatos formában alap- 
(B.Sc) és mesterszakon (M.Sc) illetve a doktori (Ph.D.) kép-
zésben. Szakterületéhez kapcsolódóan a VMI a vadgaz-
da mérnök alap- és mesterszak szakgondozó intézete. A 
hallgatók az ezzel kapcsolatos kötelezô vagy választható 
tárgyak széles körébôl válogathatnak, beleértve a diplo-
madolgozatok elkészítését és az önálló tudományos tevé-
kenységet megalapozó TDK munkát is. Tudományos ku-
tatások végzése a természeti erôforrások hasznosításával 
és a velük történô gazdálkodással kapcsolatban. Az Intézet 
fôbb kutatási programjai a gazdálkodási problémákra gya-
korlatban is alkalmazható megoldásokat kívánnak adni.
A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
megbízásából az Országos Vadgazdálkodási Adattár fej-
lesztése és üzemeltetése. Technikai-tudományos háttér 
és tanácsadás biztosítása a magyarországi gazdálkodó 
szervezetek és a kormányhivatalok számára.
Az Intézet feladatait 21 munkatárs közremûködésével látja 
el. Az Intézet saját épületében több mint kétezer könyvet 
és folyóiratot tartalmazó könyvtár, négy teljesen felszerelt 
elôadóterem, gyûjteménytár, hallgatói anatómiai és vizs-
gálati laboratórium, hallgatói boncoló labor, 16 férôhelyes 
informatikai hallgatói laboratórium, GIS laboratórium va-
lamint saját számítógépes hálózat és elérhetô vezeték 
nélküli internet szolgáltatás is található.

Az oktatás és a kutatás feltételei 
A VadVilág Megôrzési Intézeten a kutatáshoz, az elméleti 
és gyakorlati oktatáshoz, valamint a hallgatók felkészülé-
séhez a következô feltételek állnak rendelkezésre: 
A VMI önálló 2 szintes épületben található. Az épület-
ben lévô könyvtárhelyiség átalakításával 1995-ben egy 
40 ülôhelyes elôadó terem került kialakításra (írás- és 
diavetítôvel, valamint videovetítési lehetôséggel). Az épü-
letben lévô gyûjteménytár 15 ülôhelyes elôadó teremként 
is használható (írás- és diavetítôvel felszerelve). 
A tanszéki gyûjteménytárban megtalálhatók a legfonto-
sabb vadászható emlôsök és madarak preparátumai, az ál-

lattani oktatáshoz szükséges csonttani szemléltetô anyag, 
valamint a trófeabírálat oktatásához szükséges agancs- és 
más trófeákból álló gyûjtemény, valamint eszközök. 
A tanszéken 1998-ban kialakításra került oktatási célo-
kat szolgáló hallgatói anatómiai és boncoló laboratórium, 
amelyben mintegy 15-20 fô számára lehet a közegészség-
ügyi követelményeknek is megfelelô boncolási bemutató-
kat tartani. A tanszéken az oktatási és kutatási feladatokat 
szolgáló, az alapvizsgálatok elvégzését lehetôvé tevô ké-
miai labor is van. A tanszék mintegy 2,500 kötetbôl álló 
könyvtárral rendelkezik, amely az elmúlt években megje-
lent legfontosabb új külföldi kiadású szak- és tankönyve-
ket is tartalmazza. A fontosabb hazai kiadású szakköny-
vek tekintetében a tanszéki könyvtár szinte hiánytalan. A 
tanszéki könyvtárban megtalálhatók a legfontosabb hazai 
szakmai lapok és tudományos periodikák. A külföldi folyó-
iratok közül a The Journal of Wildlife Management (+Wildlife 
Monographs), a Wildlife Society Bulletin, a Wildlife Biology 
és a Conservation Biology jár a tanszéki könyvtárba. 
A tanszéki könyvtár mintegy 40 darabos videofilm gyûj-
te ménnyel és kisebb, de folyamatosan bôvülô szakmai 
CD-ROM gyûjteménnyel is rendelkezik. 
A tanszéken önálló számítógépes hálózat található, és a 
napi munkában használt szoftverek kivétel nélkül jogtisztán 
állnak a munkatársak rendelkezésére. A tanszéken vala-
mennyi munkatárs rendelkezik személyi számítógéppel. 
A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal 
kötött szerzôdés alapján a tanszék fejleszti és üzemelteti 
az Országos Vadgazdálkodási Adattárat, amely keretében 
egy 6 munkahelyes térinformatikai (GIS) labor is kialakítás-
ra került az épületben. A tanszékkel kapcsolatos általános 
és oktatási információk a tanszék honlapján is elérhetôk. 
A tanszéken az oktatási anyagok elkészítéséhez megfelelô 
szövegszerkesztô (DTP) programok és másolásukhoz 
nagy teljesítményû másológép áll rendelkezésre. A VMI 
kutatási programjainak megvalósításához megfelelô tere-
pi és mûszaki eszközökkel illetve feltételekkel rendelkezik, 
pl. rádiótelemetriás rendszer, GPS, 2 db terepjáró gépkocsi. 
A VadVilág Megôrzési Intézet 2000. január 1-tôl az 
idôközben az országgyûlés határozatával létrehozott 
Szent István Egyetem részeként folytaja munkáját. A 
tanszék oktatási és kutatási programjait tekintve is a 
Mezôgazdaság- és Környezettudományi Kar egyik legsi-
keresebb egysége, amit a nagyszámú hallgató és kuta-
tási megbízás is mutat. A tanszék munkatársai azonban 
továbbra is az új lehetôségeket, kérdéseket és megol-
dásokat keresik, hiszen “A XXI. század vadgazdálkodási 
szakembereit tanítjuk” mottóval összefoglalt küldetésnek 
csak így tudunk minden nap megfelelni. 
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