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A
vadásznap keretében adták át az 
állami és vadászkamarai kitünteté-
seket azoknak a személyeknek, akik 
az elmúlt évtizedek során munká-
jukkal, kiemelkedő szakmai tudá-

sukkal hozzájárultak a vadásztársadalom külön-
böző szakmai szegmenseinek fejlődéséhez, 
stabilitásához, illetve mindezek megőrzéséhez, 
valamint értékeink jövő nemzedékeknek való 
átadásához. A vadásztársadalom kitünte-
tettjei a Gödöllői Királyi Kastélyban, augusztus 
27-én tartott gálavacsora keretében vehették 
át kitüntetésüket dr. Semjén Zsolt miniszterel-
nök-helyettestől, az Országos Magyar Vadászati 
Védegylet elnökétől, dr. Nagy István agrármi-

nisztertől és dr. Jámbor Lászlótól, az Országos 
Magyar Vadászkamara elnökétől. 

A Magyar Érdemrend lovagkeresztjét vehet-
te át Agyaki Gábor, az Országos Magyar Vadász-
kamara Baranya megyei területi szervezetének 
elnöke.

Agyaki Gábor közel 40 éve vadászmestere és 
hivatásos vadásza a Karasica Vadásztársaság-
nak, és több mint 20 éve – önerőből indulva –, a 
vadásztársaság támogatásával gyermek- és ifjú-
sági táborokat szervez. A 80-as évektől kezdődő-
en, szervezeti tisztségeket betöltve, aktívan részt 
vesz a vadászati közéletben, így például az Orszá-
gos Magyar Vadászkamara Baranya megyei terü-
leti szervezetének elnöke megyei kynológusként 

A 2021. ÉV ORSZÁGOS VADÁSZNAPJÁT AZ ORSZÁGOS MAGYAR 
VADÁSZKAMARA, EGYÜTTMŰKÖDVE A GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLLYAL, 
AUGUSZTUS 27–28-ÁN SZERVEZTE MEG

is tevékenykedik, valamint oszlopos tagja az or-
szágos vadászati kulturális életnek. Zászlóshajó-
ja a hazai vadászkürtös életnek, a Baranya Kürte-
gyüttes alapítója. Közel 30 éve oktat a martonfai 
vadászkürtös tanfolyamokon, 10 éve pedig a Sop-
roni Egyetemen is. Kezdeményezésére, 2006-ban, 
a Vadászati Kulturális Egyesület keretei között, 
annak tagozataként alakult meg a Magyar Va-
dászkürt Egylet. Ötletgazdája és motorja volt az 
országos vizsla-főverseny újbóli megrendezésé-
nek, az egykor a vizslás vadászok legrangosabb 
versenye feltámasztásának, melynek több alka-
lommal is vezetőbírója volt. Vadászkürtösként, 
gyermektábor-szervezőként, kynológusként és 
ízig-vérig ízesen beszélő magyar emberként több 

ezer felnőtt, diák és gyermek példaképe, hiteles 
természetközeli ikonja. Újságírói tevékenységét 
jelzi, hogy 2005-ben az év tudósítójává választot-
ták. Huszonöt évig dolgozott a Magyar VADÁSZ-
LAP-nál, jelenleg a Nimród Vadászújságnál végzi 
újságírói munkáját, ahol kezdetben tudósítóként, 
jegyzetíróként tevékenykedett.

A Magyar Vadászati és Természeti Öröksé-
gért Érdemkeresztet vehette át Szentpéteri 
Sándor erdőkért felelős helyettes államtitkár.

Szentpéteri Sándor okleveles erdőmérnök-
ként és okleveles vadgazdálkodási szakmérnök-
ként végzett, megszerzett tudását a mindennapi 
munkájában használta és használja a mai napig. 
Az Állami Erdészeti Szolgálat Budapesti Igazga-

Kitüntetések
és kitüntetettek…

  ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA



74 75H Í R L E V É L 2021. SZEPTEMBER

VA
D

ÁS
ZT

ER
Ü

LE
T

H
ÍR

LE
V

ÉL

tóságának osztályvezetője, igazgatóhelyettese, 
majd annak átalakulása után a Fővárosi és Pest 
Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 
Erdészeti Igazgatóságának megbízott igazgató-
jaként tevékenykedett. Tíz éven keresztül a Fő-
városi és Pest Megyei Területi Vadgazdálkodási 
Tanács tagjaként látott el véleményező, javaslat-
tevő feladatot a vadgazdálkodást, a vadászati jog 
gyakorlását és hasznosítását érintő kérdések-
ben. Korábbi beosztásaiban és azóta az erdőkért 
felelős helyettes államtitkárként is meghatáro-
zó szerepet vállalt az erdő- és vadgazdálkodás 
össz hangjának megteremtésében, a jogszabályi 
háttér biztosításában. A vadgazdálkodás és az 
erdőgazdálkodás összhangjának megteremtésé-
re minden fórumot felhasznált, legyen az körze-
ti erdőtervezés, vadaskert engedélyezése vagy 
megyei vadgazdálkodási tanács. Elkötelezettsé-
ge a sport- és hivatásos vadászok számára a va-
dászjegy elektronikus kiállításának és érvénye-
sítésének megteremtése terén nagymértékben 
hozzájárult az Országos Magyar Vadászkamara 
feladatainak gyors és hatékony ellátásához, va-
lamint a vadásztársadalom számára ügyfélbarát 
megoldások kialakításához. 

Magyar Nemzeti Vadászrend kitüntetést ve-
hetett át Fodermayer Vilmos, az Országos Ma-
gyar Vadászkamara hivatásos vadász alelnöke, 
dr. Varga Gyula, a Vadvédelmi és Vadgazdálko-
dási Bizottság elnöke, gróf Károlyi József, az 
„Egy a Természettel” Vadászati és Természeti 
Világkiállítás egykori miniszteri biztosa.

Fodermayer Vilmos országos alelnöki pozíciója 
mellett a Gemenc Zrt. ve- zérigazga-
tó-helyettese, erdőgazdá- kodási , 
természetvédelmi és mű- s z a k i 
igazgató. A családi hagyo- má-
nyok, illetve az egyetemi ta-
nulmányok az erdőgazdálko-
dás mellett természetesen a 

vadgazdálkodás irányába terelték figyelmét. 
Szakmai tevékenysége során 5 éven át végezte az 
erdei szalonka vizsgálatát. Dolgozott a Szekszár-
di Erdészet erdőművelési és vadászati műszaki 
vezetőjeként, majd vadászati osztályvezetőként. 
A Pandúri Erdészet vezetője, majd azt követően a 
Szekszárdi Erdészet vezetője is volt. Mindezeket 
követően tért vissza a Gemenc Zrt. központjához. 
Országos hivatásosvadász-alelnöki pozíciójából 
adódóan részt vett a vadgazdálkodási törvény 
módosításának kidolgozásában, az országos hi-
vatásosvadász-konferenciák és versenyek meg-
szervezésében, továbbá évek óta tagja az Orszá-
gos Vadgazdálkodási Tanácsnak.

Dr. Varga Gyula már középiskolásként va-
dász-vadtenyésztő szakirányt választott, majd 
agrármérnöki és vadgazdamérnöki végzettséget 
szerzett, 1998 óta dolgozik a SEFAG Zrt.-nél. Tevé-
kenysége az évek során a szakmán belül is szerte-
ágazó volt, fáradhatatlanul végezte és ma is végzi 
az ország legnagyobb vadgazdálkodójának szá-
mító erdőgazdaság vadgazdálkodási tevékeny-
ségével összefüggő szakmai tervezési feladatok 
előkészítését s a megvalósulás elemzését. Kuta-
tói tevékenységet is folytatott, a munkáltatójá-
nál működő vadászatszervező iroda irányítása is 
szintén napi feladatokat jelent számára. 2009-től 
a SEFAG Zrt. vadgazdálkodási osztályvezetője, 
2020-tól pedig már az erdőgazdaság turisztikai 
és közjóléti ágazatáért is felel. Számos szakmai 
szervezet tagja, az Országos Magyar Vadászka-
mara Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottsá-
gának elnöke, a Somogy megyei területi szervezet 
hivatásos vadász alelnöke, az MTA Erdészeti és 
Vadgazdálkodási Munkabizottságának is tagja. A 
Soproni Egyetem címzetes egyetemi docense, va-
lamint ven- dégoktató a Magyar Élet- és 
Természet- tudományi Egyetem 
kapos v ári campusán. Aktív 
szerepvál- lalója az előké-

szítési munkákban az „Egy a Természettel” Vadá-
szati és Természeti Világkiállításnak, emellett a 
Nimród vadászújság szerkesztőbizottságának is 
tagja. 2020-ban kiemelkedő tevékenységéért ag-
rárminiszteri elismerésben részesült.

Szakmai munkája révén a vadászkamara által 
működtetett Országos Vadgazdálkodási Alap for-
rásaiból az elmúlt években 2160 pályázat nyert 
mintegy 1,6 milliárd forint vadászkamarai támo-
gatást. Munkája, áldozatvállalása, szakmai felké-
szültsége együttesen járult hozzá az ágazati tá-
mogatási rendszer kialakításához, működéséhez.

Gróf Károlyi József a nagyapjától – a vadászí-
róként is ismert gróf Károlyi Lajostól –, valamint 
édesapjától – Károlyi Sándortól – örökölte a ter-
mészet iránti szeretetét és érdeklődését. Élete 
során hat különféle országban élt, tanulmányai, 
illetőleg munkája miatt pedig további ötvenben 
fordult meg. Felsőfokú végzettségét Wa-
shingtonban szerezte a Georgetown 
Egyetem gazdaság és politológia sza-
kán. Főállását 1970-től 2004-ig az 
ipari gépekkel foglalkozó Cater-
pillar cégnél töltötte. Dolgozott 
Genfben, Peoriában (USA), Mün-
chenben és Bécsben is. Miniszteri 
biztosként két éven (2017–2019. 
november) keresztül készítette elő 
az „Egy a Természettel” Vadászati 
és Természeti Világkiállítás megren-
dezését. Érdemei közé tartozik a többi 
között a világkiállítás nevének, mottójának, to-
vábbá céljainak a megálmodása, a politikai, nem-
zetközi és szakmai szinten való alapozó munka 
koordinálása, így pedig a rendezvény lehetővé té-
tele. A későbbiekben sem távolodott el a világki-
állítástól. Nemzetközi szakértőként, majd később 
annak nagyköveteként állt a rendezvény mellé.

Az Országos Magyar Vadászkamara Arany-
érmét vehette át Macsek Lajos, az Országos 
Magyar Vadászkamara fővárosi és Pest me-
gyei területi szervezetének korábbi elnöke, Ko-
vács Gábor, az Országos Magyar Vadászkamara 
szakmai igazgatója, Kerényi Mihály, az Országos 
Magyar Vadászkamara fővárosi és Pest megyei 
területi szervezete etikai bizottságának elnöke, 
valamint Fehér Sándor, a Nagykunsági Erdő- és 
Faipari Zrt. vezérigazgató-helyettese.

Macsek Lajos az Ipoly Erdő Zrt.-nél kezdte szak-
mai pályafutását mint erdőművelési műszaki ve-
zető, majd erdőfelügyelőként dolgozott az Állami 
Erdészeti Szolgálat Budapesti Igazgatóságánál. 

Az erdőfelügyelőségen végzett munkáját követő-
en, közel két évtizeden át vezette a Pilisi Parkerdő 
Zrt. Gödöllői Erdészetét. 2017 óta a Vérteserdő 
Zrt. vezérigazgatója. Több évtizede tagja a Kóhal-
ma Vadásztársaságnak, amelynek két cikluson 
keresztül elnöke is volt; jelenleg a vadászterület 
szakmai irányítója. Rendkívüli vezetői képessé-
gekkel rendelkezik, elkötelezettsége, szakmai is-
merete és szeretete mindig összhangban tartot-
ta az erdő- és vadgazdálkodás érdekeit. Önzetlen, 
a közösségért sokat dolgozó ember, aki maradék-
talanul elvégzi vállalt feladatait. Szenvedélyes 
sportlövő, két Európa-bajnokságot és egy olyan 
világbajnokságot is szervezett, amelyen az utób-
biak történetében a legtöbb versenyző vett részt. 
Vadásztársai, a földtulajdonosi közösség tagjai, 
barátai szeretik, tisztelik, felnéznek rá. 

Kovács Gábor nem sokkal annak megalakulását 
követően – dr. Heltay Istvánnak, a szervezet 

első elnökének hívására – kezdett dol-
gozni az Országos Magyar Vadász-

kamaránál. Először vadgazdálko-
dási főmunkatársként tevékeny-
kedett, majd 2019-óta szakmai 
igazgatóként irányítja a vadász-
kamara központi szervezeté-
nek vadgazdálkodási részlegét. 

Családi, baráti kötődése és sze-
mélyes indíttatása folytán is elkö-

telezett a hivatásos vadászi szakma 
megbecsülése iránt. Szívügye az erdei 

szalonka, az országos szalonkamonitor-
ing-program egyik előkészítője és nyolc éven ke-
resztül országos koordinátora volt. A vadászka-
mara részéről ő volt a parlagi sas védelmét célzó 
HELICON LIFE program koordinátora. A vadászku-
tyákkal kapcsolatos feladataiban is személyesen 
motivált, közel húsz éve aktív vérebvezető. Meg-
alakítása óta titkára a vadászkamara kynológiai 
szakbizottságának, az országos vizsla-főverseny 
egyik főszervezője. Meghatározó és vélemény-
formáló szerepe van az Országos Vadgazdálko-
dási Alap pályázati rendszerének kialakításában, 
illetve hatékony és ügyfélközpontú működteté-
sében. Aktív résztvevője a magyar vadászkürtös 
életnek, a 2005 óta működő Vadászkamara Kürte-
gyüttes alapító tagja és 2017-ig vezetője.

Dr. Kerényi Mihály jogász, aki dolgozott a köz-
igazgatásban, és nyugdíjba vonulásáig ügyvéd-
ként tevékenykedett, sok arra érdemes vadász 
ügyét képviselte peres eljárásokban. A 70-es évek 
végén tett sikeres vadászvizsgát, és vadászje-
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löltsége időszakának letelte után a Dánszentmik-
lósi Bársony István Vadásztársaság tagja, majd 
titkára, később elnöke lett. Amikor a Börzsönyben 
megalakult a Hunyadi Mátyás Vadásztársaság, ide 
lépett át alapító tagként. A Hunyadi Vadásztársa-
ság megszűnése óta az Iharos Vadásztársaság-
ban hódol szenvedélyének. Tagja volt a MAVOSZ 
fegyelmi bizottságának. Az Országos Magyar Va-
dászkamara megalakulása óta több cikluson át a 

fővárosi és Pest megyei területi szervezet etikai 
bizottságának elnöke. Életét a vadászati kultúra 
és etika írott és íratlan szabályai betartásának 
és betartatásának szentelte, amely témakörben 
1992–2000 között több cikke jelent meg.

Fehér Sándor 2002-ben szerzett erdőmérnö-
ki végzettséget, majd a NEFAG Zrt. Pusztavacsi 
Erdészeténél helyezkedett el, 2007-től ő volt az 
erdészetigazgató. 2010-ben került a társaság 
központjába vezérigazgató-helyettesként, amely 
pozíciót azóta is betölti. Meglátta a korábbiakban 
mennyiségileg és minőségileg is mélyponton lévő 
dámállományban rejlő potenciált, és irányítása 
alatt, rövid időn belül látványos fejlődés indult 
meg a terület vadgazdálkodásában. Az általa el-
indított szakmai munka eredményeként a pusz-
tavacsi dám agancsminősége soha nem látott 
magasságokba emelkedett, amit a területről ki-
kerülő kapitális trófeák sora bizonyít. Felismerte, 
hogy előrelépni csak a környező vadászatra jogo-

sultakkal együttműködve, azonos elvek szerint 
gazdálkodva lehetséges. Kezdeményezte az azó-
ta is nagy sikerrel évente megtartott pusztavacsi 
trófeamustra megrendezését, ahol az erdészet 
területén terítékre került lapátosok trófeái mel-
lett a környező vadásztársaságok által elejtett 
bikákét is bemutatják. Annak megalakulása óta a 
Gerje-menti Vadászok és Vadásztársaságok Szö-
vetségének elnöke.

Nimród Vadászérmet vehetett át Russay 
Péter és Benkovics Antal.

Russay Péter erdőmérnök, 40 éve a Gánti Vér-
tes Vadásztársaság tagja. Vadászati szenvedé-
lyét édesapjától örökölte, aki szintén ebben a 
társaságban vadászott. 30 éve a közgyűlés az in-
tézőbizottság gazdasági felelősének választotta: 
lelkiismeretes, következetes munkájával, jó pénz-
ügyi politikájával, takarékos gazdálkodásával az-
óta sikerült a vadásztársaságot kiegyensúlyozot-
tá, tőkeerőssé tennie.

Benkovics Antal 2008 óta vadászik. A Magyar 
Vadgazdálkodásért Alapítvány kuratóriumának 
tagja, az alapítvány kincstárnoka. A Királykúti Va-
dásztársaság tiszteletbeli elnöke, a Kígyósvölgyi 
Vadásztársaság, a Cuhai Vén Rókák Vadásztársa-
ság és a Fehérkő Vadásztársaság tagja. Higgadt, 
egyenes, nyíltszívű emberként folyamatosan se-
gíti a vadásztársaságok gazdálkodását és a va-
dásztársasági vezetők szakmai munkáját.

Ifjúsági oktatóbázis
  Somogyban
A MEGYEI OKTATÓKÖZPONTOKAT BEMUTATÓ SOROZATUNK KÖVETKEZŐ 
ÁLLOMÁSAKÉNT SOMOGY MEGYÉBE LÁTOGATTUNK EL. DR. KEMENSZKY 
PÉTERREL, AZ ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA SOMOGY MEGYEI 
TERÜLETI SZERVEZETÉNEK TITKÁRÁVAL BESZÉLGETTÜNK.

  SOMOGY MEGYEI TERÜLETI SZERVEZET

– Somogy megye évek óta kiemelt figyelmet 
fordít az ifjúság nevelésére…

– Fekete István egy jeles idézetével kezdeném 
a beszélgetést, mely egyre gyakrabban juthat 
eszünkbe manapság: „A szülőföld szálai örök 
összekötők a tájjal és a földdel, amiből az ember 
lett, és amivé lesz, és nem szakadhatnak el soha.” 
Napjaink rohanó világában, mire egy fiatal eljut 
abba a korba, hogy a természet felé fordulva ér-
dekelhetné tágabb értelemben vett környezete 
vagy akár maga a vadászati tevékenység, addig-
ra olyan sok téves, nemegyszer valótlan infor-
máció éri, ami joggal veheti el a kedvét a témától. 
A megyében ezért is volt a vadászati érdekképvi-

seletek régóta dédelgetett álma egy, a Somogy 
Megyei Vadászok Szövetsége vadászterületén 
létrehozott ifjúsági oktatóbázis, ahol a gyerme-
keink figyelmét kivonva az „elektronikus kütyük” 
romboló szorításából, autentikus környezetben 
mutathatjuk be nekik a természet, a vadászat és 
a vadgazdálkodás szépségeit. Ennek szellemében 
fogalmazódott meg a vadgazdálkodás ikonikus 
megyei alakjáról, Páll Endréről elnevezett ifjúsági 
program gondolata, annak gyakorlati helyszínéül 
pedig a Páll Endre Ifjúsági Oktatóbázis létreho-
zása. Az attrakció szervesen kapcsolódik a va-
dászkamara „Ismerd meg a vadászokat” kiemelt 
programjához. A projektek célja egyfelől, hogy – a 

Gödöllő és a falkavadászat összefort a magyar történelemben. Forrás: Gödöllői Királyi Kastély



78 79H Í R L E V É L 2021. SZEPTEMBER

VA
D

ÁS
ZT

ER
Ü

LE
T

H
ÍR

LE
V

ÉL

vadászkamara területi szerve-
zetei és a megyei vadászszövet-
ségek koordinációjával – az óvo-
dás, általános és kisközépiskolás 
gyermekeket megismertesse a hazai vadfajokkal, 
biológiai tulajdonságaikkal, valamint környezeti 
szükségleteikkel, másfelől a vadászat iránt ér-
deklődő fiatalokat bevezesse a vadászat rejtel-
meibe. A program indítását megelőzően megke-
restük a tankerületi központot, ahol örömmel ta-
pasztaltuk, hogy az elképzelés – az iskolai keretek 
között megtartott „tematikus természetismereti 
órák” és a nyári, napközis jellegű „vadásztábo-
rok” tekintetében egyaránt – pozitív fogadtatás-
ban részesült. Az ifjúsági program célközönsége 
a legfogékonyabb, 5–15 év közötti gyermekek, 
fiatalok köre. A tematika kidolgozásánál az volt 
az alapgondolat, hogy a diákokkal az élményeik 
útján kell megismertetni, az arra fogékonyakkal 
pedig megszerettetni a természetet és annak el-
választhatatlan részét, a vadászatot. Az előzetes 
igényfelmérések mindezt megerősítették, így el-
engedhetetlennek tartottuk, hogy a gyakorlati-
as oktatási eszközök is hangsúlyosan jelenjenek 
meg a program során. Ennek megfelelően előtér-
be helyeztük a természetben, a vadászterületen 
történő, élményekben gazdag ismeretterjesztést, 
hiszen vadászíjat, vadászkutyát, ragadozó ma-
darat a természetes környezetükben, munkájuk 
közben megfigyelni már önmagában élményt je-
lent a gyermekeknek, ahogy a speciális vadászati, 
vadvédelmi berendezéseink, eszközeink iránt is 
nagy az érdeklődés.

– Milyen forrásból valósult meg a beruházás?
– Az oktatóközpont a Honvédelmi Minisztérium 

– mint tulajdonos – hozzájárulásával, a Kaszó Zrt. 
mint vagyonkezelő támogatása mellett, az Egy a 
Természettel Nonprofit Kft. és a vadászkamara 
finanszírozásával valósult meg 2020–2021-ben. 
A tematikus ismeretterjesztés kezdetét a tanév-
hez igazítottuk, tehát majd 2021 szeptemberétől 
indul.

– Hamarosan megnyitja kapuit a Somogyor-
szág vadászati kincseit bemutató kiállítás is!

– A világkiállítás programsorozata különböző 
vidéki helyszínekkel egészül ki, és 
Kaposvár is kitüntetett szerepet 
kap, tekintve, hogy itt létesítet-
tünk egy, a budapesti események 
előren dezvényeként beharango-
zott vadászati kiállítást, amely a 
kérdésben említett Somogyor-
szág vadászati kincseit mutatja 
be. Hiánypótló tárlatról van szó, 
mert természeti adottságainkat 
ugyan számtalan kiállítás pre-

zentálja megyeszerte, de átfogó vadászati kiállí-
tással ez idáig nem rendelkeztünk. A megvalósí-
tás ötletét az Egy a Természettel Nonprofit Kft., 
a vadászkamara megyei szervezete és a Somogy 
Megyei Múzeumok Igazgatósága is támogatta. 
Felismerve azt, hogy a vadászat helyi népszerűsí-
tésében ennek a kiállításnak óriási szerep jut majd 
a jövőben, összeállítottunk egy sikeres pályáza-
ti anyagot annak érdekében, hogy a Rippl-Rónai 
Múzeum munkatársaival együttműködve létre-
jöjjön Kaposvárott a kiállítás, amely egyben va-
dászati bemutató és oktatóterem is. A kiállítás 
előkészületei már 2019 végén elkezdődtek, a tár-
lat – Kaposvár megyei jogú város jóvoltából – a 
sétálóutcában (Fő u. 12.), a megyei múzeum An-
ker-házi, patinás kiállítótermében, mintegy 300 
négyzetméteren lelt otthonra.

– Mit láthatnak az érdeklődők a kiállításon?
– Belépve a kiállítási térbe, trófeákkal teli fa-

lakkal övezve, rögtön a vadászat egyik emblema-
tikus építményével, egy magaslessel találkozunk. 
Ez az építmény ráhangolja a látogatókat, hogy 
ne a lépcsőkön, hanem a magaslesre felvezető 
létrán másszanak fel a kiállításnak helyet adó, 
félemeleti szintre. A kiállítótér első felében a lá-
togatók az 1971-es Vadászati Világkiállítás ma 
már történelmi jelentőségű relikviáival ismerked-
hetnek meg, majd ezt követik azoknak a jelentős 
vadászati, vadgazdálkodási munkássággal ren-

delkező somogyi vadászoknak a festményportréi 
(dr. Studinka László, Páll Endre, dr. Galamb Gábor, 
dr. Bod Lajos, dr. Boda Pál), akik Somogyország 
Európa-szerte ismert vadállományát gondozták, 
vagy sokat tettek a vadászat pozitív társadalmi 
megítéléséért. Az egész kiállításon végigvonul az 
interaktivitás, mivel a bemutatott tárgyi anyagok 
mellett jelentős mennyiségű információt (fotó-
kat, kisfilmeket és hanganyagokat) helyeztek el 
a rendezők az egyes kiállítási terek tabletjein. A 
következő kiállítási rész fő attrakciójaként somo-
gyi világrekord vagy kiemelkedő gímszarvastró-
feák – Lábod (1967, Auloch), Gamás (1968), Pusz-
takovácsi (1981), Lábod (2001), Vörösalma (2002) 
– hiteles másolatait tekinthetik meg, valamint a 
hazai solymászat témakörével és a vadászku-
tyafajtákkal is megismerkedhetnek a látogatók. A 
következő terembe lépve, a kiállítótér egyik felé-
ben a vadászható szárnyas apróvad-, míg másik 
felében a szőrmés apróvadfajok preparátumai 
tekinthetők meg. A tárlat talán leglátványosabb 
elemei egy kapitális méretű, bőgő gímszarvasbika 
és a hagyományos színezetű mellett bemutatott 
fehér őzbak. A preparátumok mindegyike a fajra 

jellemző élőhelyet bemutató diorámában tekint-
hető meg. A kiállítás végén, az interaktív foglal-
koztatóhelyiségbe érkezve, a látogatók számára 
virtuális vadászatra (lézeres céllövészetre) is le-
hetőség nyílik. Ehhez kapcsolódóan vitrinekben 
tárgyi eszközöket (antik és napjainkban haszná-
latos vadászpuskák, lőszerek stb.) mutatunk be, 
ezenkívül a modern technika mellett a hagyomá-
nyos, fából készített (memória-, kirakó- stb.) játé-
kokra is nagy hangsúlyt fektettek a tervezők. A ki-
állítás hosszan elnyúló munkálatai során a tárlat 
egyik megálmodója, forgatókönyvírója, dr. Boda 
Pál 2020 nyarán elhunyt. Kiemelkedő vadászati 
és szervezőtevékenységének méltóképpen tisz-
teleg majd a nívós gyűjtemény. 

– Mikor nyílik meg az oktatóközpont, illetve 
a kiállítás?

– A „Vadászok éjszakája” című program napján, 
mely 2021. szeptember 18-án lesz Kaposvárott, 
ahová mindenkit szeretettel várunk. Részlete-
sebb információkhoz pedig a vilagkiallitas2021so-
mogy.hu és az omvk-somogy.hu honlapokon jut-
hatnak majd az érdeklődők.

Vízi Edit

Régi álom volt egy ifjúsági 
oktatóbázis, ahol 

a gyermekeknek autentikus 
környezetben mutathatóak 
be a természet, a vadászat 

és a vadgazdálkodás 
szépségei
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– Mióta és miért érdekli a vadászat?
– Gyerekkoromtól, és a kutyán keresztül. Ker-

tes házban laktunk, volt egy drótszőrű foxim, és 
már általános iskolás koromban megtetszett, 
ahogy a műkotorékversenyeken dolgoznak a ku-
tyákkal. Elkezdtem versenyezni, és ezen keresz-
tül rengeteg vadászt ismertem meg. Gyerekként 
jó volt, hogy lehetett országos bajnokságot és 
Európa-bajnokságot nyerni, ezért sokan meghív-
tak vadászni. Az Állatorvosi Egyetemen felvet-
tem Janisch Miklós vadászat és vadgazdálkodás 
című fakultatív előadásait, illetve kötelező volt 
a vadegészségügy tantárgy. Miklós bácsit na-
gyon lehetett szeretni, nyilván ez is hozzájárult 
ahhoz, hogy örömmel hallgattuk az előadásait. 
Az állatorvosi pályám kezdete Hegyeshalomhoz 
kötődött, ahol vidéki állatorvosként sok helyi 
vadásszal ismerkedtem meg. Nem csak lehető-
ség, hanem szinte elvárás volt, hogy vadásszam. 
Nagyon sok idős emberrel voltam körülvéve, akik 
szeretettel terelgették a fiatalokat. Rengeteget 
tanultam tőlük.

– Mindezekből kiindulva, mint megyei va-
dászkamarai elnök mit tart feladatának a je-
lenben?

– A vadászok nevelése, a vadászvizsgára való 
felkészítés fontos kérdés, amiről szerintem so-
kat kell beszélnünk. Előrelépés volt a vadász-
tanfolyamok kötelezővé tétele, de véleményem 
szerint egy ilyen tanfolyamon nem lehet min-
dent elsajátítani. Egy berlini kollégámtól hallot-
tam, hogy ő mentorként vállal egy tanulót, aki-
nek gyakorlatban tanít meg mindent, ami a biz-
tos kezdéshez kell, és ezért ő felelősséget vállal. 
Nekem ez nagyon tetszik, mert az elméleti tudá-
son túl, a vadászat szellemiségét kell megérezni, 
ezt pedig a legjobban szerkesztett könyvekből 

és képekből sem lehet megtenni. Szeretném, ha 
a tanfolyami formától az iskolai típusú képzés 
felé mozdulnánk el, hogy jobban felkészült kez-
dő vadászok alkossák az utánpótlást.

– Ön szerint mit lehet tenni a manapság diva-
tos vadászatellenes trendekkel?

– A mai kor problémájának tartom, hogy a je-
lentős számú internetes követővel rendelkező 
véleményvezérek olyan témákban is határozott 
kijelentéseket tesznek, amelyekhez nem értenek, 
sem végzettségük, sem tudásuk nincs hozzá. 
A tömegek pedig hisznek nekik, hitelesnek tart-
ják a véleményüket. Ez a jelenség komoly káro-
kat okozhat a vadászatnak, vadgazdálkodásnak 
is. Egyrészt a gyerekeket érdemes érzékenyíteni 
a témában, nekik lehet olyan tartalmakat nyújta-

ni, mint amilyenek a Zállatorvos 
nevű animációs videók, amelyek 
érthető és szórakoztató módon 
mutatnak be tudományos kérdé-
seket. Másrészt olyan lépések-
kel, mint például a vadhús köny-
nyebben hozzáférhetővé tétele a helyi lakosság 
számára, mert az kézzelfogható módon, a gyom-
rukon keresztül hozza közelebb az embereket a 
vadászokhoz.

– Hogy áll Pest megye az afrikai sertéspes-
tissel (ASP)?

– Az egyetlen megye Magyarországon, ahol si-
került megállítani. Egy éve nem volt pozitív eset.

– Ez minek köszönhető?
– Az állategészségügyi hatóság, a vadászati 

hatóság és a vadászkamara jó együttműködésé-
nek. Azt tudom mondani, hogy mindegyik kollé-
ga felkészült, és szívügyének tekinti a fertőzés 
megállítását. Ezt a vadgazdálkodók megértették 

és együttműködők, az előíráso-
kat messzemenőkig – sokszor 
erőn felül vállalva is – betartják.

– Milyen képet látna szívesen 
a ciklus végén?

– Nagyon szeretném, ha akkor 
már hasznos tárgyalások zajlanának az állat- és 
környezetvédő szervezetekkel, amelyek során a 
nyitottság és kompromisszumkészség az ural-
kodó hozzáállás. A hivatásos vadászok kötele-
ző továbbképzésének a fejlesztését is szívesen 
látnám. Egy kreditpontos rendszerre gondolok, 
amelyben a megyék előadásokat hirdetnek meg 
egy-egy konkrét témában, és ezekre az ország 
bármely pontjáról jöhetnének a kollégák. Ez a 
rendszer jól működik az állatorvosi és a gyógy-
szerészi kamaráknál, szerintem nekünk is jó len-
ne bevezetni.

Békés Bence

Felkészültebb vadászok
INTERJÚ DR. LEHOTZKY PÁL PEST MEGYEI ELNÖKKEL

AZ ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA FŐVÁROSI ÉS PEST MEGYEI TERÜLETI SZERVEZETÉNEK 
TISZTÚJÍTÁSÁN DR. LEHOTZKY PÁLT VÁLASZTOTTÁK ELNÖKNEK. EZ A SZERVEZET NAGYJÁBÓL 
12 EZER SPORT- ÉS HIVATÁSOS VADÁSZT KÉPVISEL. EBBŐL AZ ALKALOMBÓL LÁTOGATTUK MEG ÉS 
BESZÉLGETTÜNK AZ ÚJ ELNÖKKEL.
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A vadászok nevelése, 
a vadászvizsgára való 

felkészítés fontos kérdés, 
amiről szerintem sokat kell 

beszélnünk

VÉGZETTSÉGEK, MUNKAKÖRÖK
1976–1981 Állatorvos-tudományi Egyetem, 
állatorvos-doktor, felsőfokú vadgazdálkodási 
képzettség, állami vadászvizsga

1999–2001 Szent István Egyetem Állatorvos-
tudományi Kar, igazgatási és járványügyi szakál-
latorvos

2003 Közigazgatási szakvizsga

1981–1987 Győr-Sopron Megyei Állategészség-
ügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás

1987–1997 Országos Mezőgazdasági Minősítő 
Intézet

1997–2000 Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium Állategészségügyi és Élelmiszer-el-
lenőrzési Főosztály (főosztályvezető-helyettes)

2005–2012 Pest Megyei Kormányhivatal

2017–2021 OMVK fővárosi és Pest megyei területi 
szervezete, vadvédelmi és vadgazdálkodási 
bizottság – elnök
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A
z elmúlt, illetve a folyó vadászati év 
több szempontból is mindenképpen 
rendhagyó és „nehezített pálya” a 
vadászat, vadgazdálkodás terén, 
amiről már több fórumon tájékozta-

tást adtunk. Megkezdődött a vadászati főidény, 
sokan érdeklődve tekintenek a külföldi bérva-
dászat alakulására. Érdemes a kiállított vadá-
szati engedélyek alapján is áttekinteni a tren-
deket.

A vadászati engedélyeket 2017. március 1-jé-
től a vadászkamara állítja ki, így lehetőségünk 
nyílik a külföldről hazánkba irányuló vadászati 
turizmus részletes áttekintésére, amibe a koro-
navírus okozta hatások nyomon követése is be-
letartozik. Az 1. ábrán havi bontásban látható – 
bázisévként feltüntetve – a 2019/20., továbbá a 

koronavírus egyes hullámaival átszőtt 2020/21. 
és a 2021/22. vadászati években kiállított vadá-
szati engedélyek száma. (Az ábrán feltüntetett 
adatok a 2021. augusztus 2-ai állapotot tük-
rözik.) Mint az várható volt, a lezárt 2020/21., 
illetve a megkezdett 2021/22. vadászati év a 
bázisévhez viszonyítva jelentős csökkenést 
mutat. A koronavírus-járvány előtti évekre jel-
lemző, évente közel 30 ezer kiállított engedély 
helyett, az elmúlt évben alig e mennyiség egy-
harmada lett kiállítva – a kézirat leadásakor 
4379 darab kiadott vadászati engedély jelenik 
meg a nyilvántartásban, ami a bázisév azonos 
időszakához (9444 darab) viszonyítva is alulról 
közelíti az 50 százalékot.

Ha az idei évvel kapcsolatban optimisták va-
gyunk – az ágazatra ható tényezőket figyelem-

be véve –, akkor is legfeljebb a 2020/21. va-
dászati évhez hasonló évre számíthatunk, de 
természetesen a járvány további alakulása je-
lentősen keresztbe húzhatja a vélekedéseinket.

A bőgés küszöbén és egyben a fő vadásza-
ti idény kezdetén – az 1. ábrán is feltüntetett 
adatok alapján – érdemben csak a március 
és július közötti hónapokat tudjuk összevet-
ni, mivel az augusztusi és szeptemberi hónap 
számai közel sem véglegesek, 
a lap megjelenéséig várhatóan 
jelentősen megemelkednek. Az 
áprilisi őzbakvadászat mindkét 
vizsgált évben jelentős, 70 és 80 
százalékos csökkenéssel indult 
a bázisévhez viszonyítva, majd 
jellemzően június és július hó-
napokra 10–145 százalék közötti 
emelkedést mutatott, ami a nyá-
ri időszakban egyébként is mérséklődő járvány 
és az enyhülő korlátozó intézkedések rövid távú 
kompenzálóhatásának tudható be. A 2020/21. 
vadászati év augusztus–szeptember (–49,5 
és –53,04 százalék) hónapjaiban elmondható, 
hogy az előző évhez képest a külföldi vendégek 
fele érkezett meg gímbikára vadászni. Folytatva 
az elemzést a dámbikavadászat, illetve a társas 

vadászatok tekintetében, az őszi–téli hónapok 
számadatai 50–90 százalék közötti visszaesést 
mutatnak, amely időszak hazánkban és a kör-
nyező országokban is egybeesett a koronaví-
rus-járvány második és harmadik hullámával, 
illetve az ebből fakadó újabb járványügyi kor-
látozásokkal.

Bizakodásra adhat okot elsősorban az, hogy 
azokban a meghatározó európai országokban, 

ahonnan a vendégvadászok ér-
keznek, előrehaladott a népes-
ség átoltottsága. Emellett tetten 
érhető a piacon a belföldi bérva-
dászat élénkülése, ami szintén 
kompenzálóhatással jelentkez-
het. Ez utóbbi azonban a vadász-
kamaránál rendelkezésére álló 
adatok alapján kevésbé mérhető 
jelenség. Amennyiben Magyar-

ország és a főbb vendégországok megfelelő 
járványügyi intézkedésekkel el tudják kerülni 
vagy mérsékelni tudják a következő hullámok 
kialakulását, úgy az előzőekben is említett op-
timizmussal várhatjuk a 2021/22. vadászati év 
hátralévő részét.

Berger Andor vadgazdálkodási főmunkatárs

„Hullámzó” 
vadászati turizmus
MINT AHOGY MÁR A NIMRÓD HÍRLEVÉLBEN KORÁBBAN IS LEÍRTUK, 
A VADÁSZKAMARA MEGÚJULT, ONLINE ÜGYVITELI NYILVÁNTARTÁSA 
LEHETŐVÉ TESZI A GYŰJTÖTT ADATOK NYOMON KÖVETÉSÉT ÉS A 
VÁLTOZÁSOK ÉRTELMEZÉSÉT. ÉRDEMES A TÉMÁT MÉG EGYSZER 
„LEPOROLNI”!
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KIADOTT VADÁSZATI ENGEDÉLYEK HAVI MEGOSZLÁSA 
(2019–2021. AUGUSZTUS 2-AI ÁLLAPOT SZERINT)

Bizakodásra adhat okot, 
hogy azokban 

a meghatározó európai 
országokban, ahonnan 

a vendégvadászok 
érkeznek, előrehaladott 
a népesség átoltottsága
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őlni látszik a fal, és remélem, le is dől 
még időben. Bízom abban, hogy vadá-
szati kultúránk és hagyományunk 
nagyon értékes részét, az agarászatot 
és a vadászó magyar agarat a 24. 

órában sikerül megmenteni. Mosolyogni szeret-
nénk mi, agarászok az emberi kicsinyesség, tudat-
lanság haszontalan buktatóin.

Mi történt, hogyan jutottunk ide?
Az előzményekről: 1948-ban betiltották az 

agarászatot, indoklás nélkül. Az agarak kikerültek 
a hivatalos ebtenyésztés látóköréből – „admi-
nisztratíve” megszűntek… Ez a páriasors 1966-

ig tartott, amikor a Nemzetközi Kynológiai Szö-
vetség (FCI) 1966/240. számmal nyilvántartásba 
vette és ezzel elismerte agarunkat önálló ma-
gyar fajtának. A Magyar Ebtenyésztők Országos 
Egyesületének Szövetsége (MEOESZ) által ekkor 
megjelentetett fajtaleírás alapján elkezdődhetett 
a tenyésztés. A kérdés az volt, hogy mivel. Az iga-
zán jó agarak tanyákon, majorokban eldugva éltek 
és vadásztak. Ezekhez nagyon nehéz volt hozzá-
jutni. A másik lehetőség (valljuk be őszintén) a ke-
verékek voltak. Nagy problémát jelentett még az 
ismeretek hiánya. Azok a személyek, akik értettek 
az agárhoz, ebben az időben nagyon óvatosan 
mertek csak segíteni, de idővel ezek a problémák 
is megoldódtak. Megindult a szervezett tenyész-
tés, törzskönyvezés. Egyre népszerűbbek lettek 
a kiállítások, 1969 őszén, a pesti galopp-pályán, 
majd a Váccal szemben található Pokol-szigeten 
megépültek az első versenypályák, és ezzel a ver-
senyzés is kezdetét vette. Sajnos ez a kettősség, 
ami a „kiállítási” és a vadászó agarat jellemzi, bár 
csökkenő mértékben, de a mai napig megmaradt. 
Tudomásul kell venni: a csak kiállításra vagy csak 
vadászatra tenyésztett agarak, mind küllemük-
ben, mind mentális tulajdonságaikban, különböz-
nek egymástól. 

A rendszerváltozás az agarászatban is válto-
zást hozott. Civil egyesületek alakultak az ebte-
nyésztés területén, és újraalakult az Országos 
Agarász Egyesület. Az 1996-os vadászati törvény 
(A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint 
a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény) nem en-
gedte, de nem is tiltotta az agarászatot, s ezt ki is 
használtuk. Több alföldi vadásztársaság szívesen 
látta az agarakat. Felismerték az agár szelektáló 

vadászmódjában rejlő előnyöket, és pénzt is ho-
zott a konyhára. 2004-ben az EU-csatlakozással 
járó jogi változások ezt a lehetőséget megszün-
tették, amikor – teljesen alaptalanul – az agarat 
falkakutyává minősítették. Új feladatot kellett a 
vadászó agaraknak találni a túléléshez. Erre kí-
nálkozott az Országos Magyar Vadászkamara ál-
tal szervezett országos és megyei vadásznapok 
fellépési lehetősége és a FeHoVa-n való bemu-
tatkozás. Lehetőséget kaptunk a fajta vadászok 
előtti bemutatására és az ismeretterjesztésre. A 
vadászkamara létrehozta a hagyományos vadá-
szati módok szakbizottságát, amely munkájával 
előkészítette az agarászat jogi szabályozását.

2015. 11. 27-én elfogadták a 
vadászati törvény átfogó mó-
dosítását, amely újra lehetővé 
tette Magyarországon a ma-
gyar agárral történő vadásza-
tot. A törvénymódosítást köve-
tően, 2017-ben, a 79/2004. (V. 
4.) FVM-rendeletben megjelentek az agarászat 
gyakorlati alkalmazásának részletes szabályai. 
2019 novemberében a vadászkamara kynológi-
ai szakbizottsága megszervezte az első agarász 
VAV-bírók képzését és vizsgáztatását, melynek 
során 11 agarász VAV-bírót vizsgáztattak. Az aga-
rak vadászati alkalmassági (VAV) vizsgájának 
szabályait a 2021 júniusában megjelent Földmű-
velésügyi Értesítő (LXXI. évf. 5. sz.) tartalmazza.

Sajnos késik a hozzájárulás az agárvezetők, 
agarászok tanfolyamának és vizsgájának en-
gedélyéhez. Már csupán ez az utolsó részlet hi-
ányzik ahhoz, hogy ismét törvényesen lehessen 
agarászni, gyakorolni ezt az ősi sportot, ezzel 
megmentve legősibb vadászebünket. A már em-

lített kettős tenyésztési célnak sajnos vannak 
negatív hozadékai. Hasznos lenne, ha a MEOESZ 
szervezetén belül működő tenyésztőszervezet 
lehetővé tenné a magyar agarak folyamatos re-
gisztrációját és tenyészszemléjét, ami fontos len-
ne a szélesebb genetikai bázis fenntartásához.

Hogyan hasznosíthatja magát agarunk a 
21. szá  zadban? Probléma a vadkár kérdése. A pus-
kával nem vadászható területeken remekül lehet 
az agarat használni, akár riasztási céllal is.

Ugyanez mondható el az apróvadas területe-
ken a dúvadgyérítésről. Ezt a feladatot is nagyon 
eredményesen és kíméletesen végzik el a róka és 
az aranysakál esetében.

Az agár hasznosan dol-
gozik a helyenként elszapo-
rodott nyúlállomány vadá-
szatán, mivel az esetlegesen 
legyengült állomány szelek-
cióját is elvégzi.

Több kulturális rendez-
vény sztárja az elegáns agár, és a falunapok, va-
dásznapok fő attrakciójává vált az agárfuttatás.

Ezt az utat jártuk be a két vadászati világkiál-
lítás közötti 50 évben agarászként. Szeretném 
hinni, hogy érdemes volt! Kell még a vadászati ér-
dekképviseletek (vadászkamara, védegylet) és az 
Agrárminisztérium segítsége (az agarászvizsga 
engedélyezéséhez), hogy az „Egy a Természet-
tel” Vadászati és Természeti Világkiállításon min-
den vadászati mód megérdemelten, egyenjogúan 
képviselhesse hazánkat. Ősi agarászköszöntés-
sel: Hajrá!

Keresztes János,
az Országos Agarász Egyesület elnöke

Agarászok két 
világkiállítás között
DŐLNI LÁTSZIK A FAL, AMELY AZ AGARAKAT A LEGÁLIS VADÁSZATI 
LEHETŐSÉGTŐL ELZÁRTA. TALÁN AZ AGARÁSZAT IS AZ EGYEDURALKODÓ 
PUSKÁS VADÁSZATTAL EGYENÉRTÉKŰ VADÁSZATI MÓDDÁ VÁLIK, ÉS AZ 
AGARAT SÉTÁLTATÓ EMBERT NEM LENGI KÖRÜL A GYANÚ ÁRNYÉKA…

  IMREI FERENC

„A jövő történése
a tegnapelőtt iskolájában dől el.”

Wass Albert

Dr. Nagy Endre agaraival

Agarászok a Jakab-napokon
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eghívott vendégek segítségével 
a vadgazdálkodás fontosságát, 
a vadászkutyák munkáját, illetve 
a vadászati hagyományokat is  -
merhetik meg a résztvevők. 

A gyerekeknek a Vadászati Múzeumban tartott 
múzeumpedagógiai foglalkozásokon túl, az 
Országos Magyar Vadászkamara munkatársai 
mutatják be a vadász és vadászkutyája felada-
tait és felszereléseit (vadászkutya-bemuta-
tóval egybekötve), illetve a vadászati kultúra 
egyik alappillérét, a vadászkürtöket. 

Terápiás kutyás foglalkozás, illetve solymász-
bemutató is színesíti a programot, a természet-
védelem fontosságát pedig a Vadonlesők Kö-
zössége Természetvédelmi Egyesület játékos 

vetélkedőn keresztül mutatja be. 2021-ben, az 
Egy a Természettel Nonprofit Kft. támogatásá-
val, júniusban 15 fő hátrányos helyzetű gyermek 
tölthetett el a Vadászati Múzeumban egy izgal-
mas, kalandokkal teli hetet. 

A nyár folyamán „Utcára visszük a múzeumot” 
programsorozatunkkal a különböző kitelepülé-
seken való megjelenés célja, hogy a múzeum a 
lehető legszélesebb körben bemutatkozzék, to-
vábbá állandó és időszaki kiállításain túl meg-
ismertesse a különböző szolgáltatásait, prog-
ramjait, és olyan bemutatót tartson, ahol az 
odalátogatók tapasztalati úton fedezhessék fel 
a kínálatot. Az emberek kíváncsiságán keresz-
tül, egy-egy megélt élmény fogja beinvitálni a 
múzeumba a látogatókat.

A kitelepüléseken a látogatók 
kipróbálhatják magukat akár egy 
játékos vadászaton is, ami való-
di élményt is ad számukra. Ezen 
keresztül a játékosok megismer-
hetik a megfelelő célzási módokat, illetve, hogy 
melyek a helyes elejtési zónák a különböző vad-
fajoknál. Azonfelül – „Érezd a vadont” címmel 
– interaktív foglalkozással készülünk a gyere-
keknek.

Az „Egy a természettel” Vadászati és Termé-
szeti Világkiállítás felvezető programjaként 
szeptember 4-én nagyszabású vadász-gyerek-
napra kerül sor a múzeumban. Célja, hogy a la-
ikus látogatóknak és családoknak olyan napot 
szervezzünk, ahol a kellemes időtöltés mellett 
a kívülállóknak közelebb hozzuk a vadászatot 
és a természetet. A nap során számos gyerek-
programot szervezünk, például az Alma Együt-
tes koncertje és az Aranyszamár Bábszínház 
előadása mellett „Állati jó” bemutató, soly-
mász-, vadászkutya- és íjászbemutató, vadon 
élő állatok, a Budakeszi Vadaspark jóvoltából 
„nemszeretem” állatok lesznek bemutatva. Kül-
téri LED-falon kifejezetten gyerekeknek szóló 
animált, a természetet bemutató filmeket, me-
séket vetítünk.

Október 9-én, a világkiállítás vidéki helyszí-
neként a családoknak és a szakmai látogatók-
nak olyan nagyrendezvényt szervezünk, ahol 
az 1971-es Vadászati Világkiállítás korát eleve-
nítjük meg, könnyűzenei koncerttel, állatbemu-
tatókkal (például solymászat, vadászkutyák), 

vadászati hagyományok bemu-
tatóival (például íjászat, elöltöl-
tős fegyverek), illetve retro au-
tók felsorakozásával. A nap so-
rán, kültéri LED-kivetítőn, a már 

1971-ben látható természetfilmeket vetítünk. A 
vadgasztronómia népszerűsítéseként látvány-
főző bemutatóval készülünk. Fontos a vadászat 
és az állatok megjelenése a művészettörténet-
ben: Prihoda Judit előadásában az őskortól nap-
jainkig ismerkedhetnek meg vele az érdeklődők. 
Késő délután a P. Mobil nagykoncertjével idéz-
zük meg a ’70-es évek hangulatát. 

A világkiállítás ideje alatt, általános iskolások 
számára Pitypang Aladár és barátai látogatnak 
el a Vadászati Múzeumba. Múzeumpedagógiai 
foglalkozás mellett az Országos Magyar Va-
dászkamara Kynológiai Intézetének Heves me-
gyei tagjai tartanak vadászkutya-bemutatót az 
előre bejelentett gyerekcsoportoknak. 

Idén ősszel ismét csatlakozunk a múzeumok 
őszi fesztiváljának programsorozatához. Szak-
vezetések keretében október 6-án „A lándzsá-
tól a golyós puskáig” címmel a fegyverek fejlő-
déséről, október 23-án „Vadászképek” címmel 
pedig művészettörténeti tárlatvezetést tar-
tunk a múzeum állandó kiállításában. Emellett 
a gyermekeket tematikus múzeumpedagógiai 
foglalkozásokkal, a felnőtteket az 1971-es Va-
dászati Világkiállítást feldolgozó szabaduló 
szobás játékkal várjuk. 

Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum
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A SZÉCHENYI ZSIGMOND 
KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR 
VADÁSZATI MÚZEUM A 2021-ES 
ÉVBEN KÉT TURNUSBAN HIRDETETT 
NAPKÖZIS NYÁRI TÁBORT A 7–11 
ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA. A HETI 
TEMATIKA A VADON ÉLŐ ÁLLATOK 
– LEGYEN VADÁSZHATÓ VAGY 
VÉDETT FAJ – MEGISMERTETÉSE, 
MEGSZERETTETÉSE, ILLETVE 
A TERMÉSZET TISZTELETÉRE VALÓ 
NEVELÉS KÖRÉ SZERVEZŐDIK.

Programidény 
a Vadászati
Múzeumban

Október 9-én olyan 
nagyrendezvényre kerül 

sor, ahol az 1971-es 
Vadászati Világkiállítás 

korát elevenítik meg


