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„Tudás és hagyomány a vadgazdálkodásban!”
Mi leszek, ha végzek?
Az alapképzést követően a vadgazda mérnökök alkalmasak az elsajátított vadbiológiai, erdőgazdálkodási, mezőgazdasági, természetvédelmi ismereteik alapján a vadgazdálkodási folyamatok irányítására, tervezésére, vadállomány szabályozási problémák megoldására, ökológiai szemléletű élőhely fejlesztési feladatok elvégzésére. Emellett a vadgazda mérnök
képes a vadgazdálkodás és természetvédelem hatósági és közigazgatási feladatainak ellátására, vadkereskedelmi és
turisztikai tevékenység végzésére.
Hol dolgozhatok majd a diplomámmal?
• erdő- és vadgazdasági, mezőgazdasági részvénytársaságokban vadászati műszaki vezetői, vadtenyésztő telepvezetői
munkakörben,
• vadásztársaságok hivatásos vadászi, fővadászi, vadászmesteri munkaköreiben,
• az Országos Magyar Vadászkamara és az Országos Magyar Vadászati Védegylet szervezetén belül szakági irányítói
beosztásban,
• egyéb szervezeti formában végzett vadgazdálkodás vagy vadkereskedelem területén ágazatvezetői beosztásban,
• hatóságoknál vadászati- és természetvédelmi felügyelői munkahelyeken,
• alap-, közép- és felsőfokon oktató intézmények és vállalkozások szakoktatói és kutatói munkaköreiben, valamint
• állatkertek, vadasparkok, és más bemutató, vagy ex situ megőrzéssel foglalkozó intézményekben.
Mit kapok a képzéstől?
Mindent megtudsz a részletes vadbiológiai ismereteken túl az erdészeti, növénytermesztési, állattenyésztési és gazdaságtudományi alapok ismeretéig ahhoz, hogy a vadgazdálkodás elméleti és gyakorlati területein a legjobban helyt
állj. A tudás mellett számos élményt is szerezni fogsz a gazdag hallgatói programoknak köszönhetően, s számos buli
tarkítja a tanuló éveket! Tagja lehetsz az egyetem Vadászbaráti Körének és ennek keretében részt vehetsz szervezett
tanvadászatokon is!

Maradt még kérdésed? Tedd fel nyugodtan, vagy keresd a további információkat:
Debreceni Egyetem MÉK
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A vadgazdálkodási képzés bemutatása
A Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karán 44 éve
folyik felsőfokú vadgazdálkodási képzés. Ennek során
országosan is meghatározó vadgazdálkodási és vadbiológiai műhellyé nőtte ki magát az intézmény. A szakon
tanuló hallgatók bekapcsolódnak a tanszéken folyó
vadgazdálkodási és vadbiológiai kutatásokba, melynek eredményét tudományos diákköri, illetve diploma
dolgozatokban ismertetik. A gyakorlati képzés során
országjáró szakmai körút keretében megismerkedhetnek
a diákok hazánk kiemelkedő vadászterületeivel (Gemenc,
Gyulaj, Lábod, Gúth), ahol már a szakon végzett korábbi hallgatókkal is találkozhatnak. E mellett a vadgazda
tanulók a nyár folyamán a lakóhelyükhöz közel eső vadásztársaságnál, vadgazdálkodási egységnél kéthetes
gyakorlaton vesznek részt, melynek során szakmai vezetőjük a terület vadászmestere, vagy fővadásza. A végzett
vadgazda mérnök hallgatóknak lehetősége van folytatni
tanulmányaikat a Természetvédelmi mérnök mesterképzésben, illetve az agrár képzési ág más mesterszakjain is,
valamint más mesterszakokon is.

illetve vaddisznóhajtáson, valamint a minden év végén
megrendezendő tanulmányutakon, melyekkel az ország
különböző pontjaira jutottunk el, látva azt, hogy hogyan
is működik a gyakorlatban a vadgazdálkodás.
Részt vettem az Országos Felsőoktatási Vadászati Vetélkedőn, ahol a megszerzett tudásnak köszönhetően I.
helyezést értem el, mind a csapat, mind pedig az egyéni
versenyben.

Juhász Gyula, vadgazda mérnöki szakon
végzett hallgató
A Karon vadgazda mérnökként végeztem. Gyermekkorom
óta rajongok a természetért, elsősorban a vadért, vadgazdálkodásért. A sikeres állami vadászvizsga letétele
után, aktív vadászként egyértelművé vált bennem, hogy
ebben az irányban folytatom a tanulmányaimat. Békés
megyei lakosként erre legmegfelelőbbnek a Debreceni
Egyetem vadgazda mérnöki szakát találtam.
Tanulmányaim során elsajátítottam a természetvédelem,
az ökológia, a környezet- és mezőgazdálkodás alapjait, illetve mélyrehatóan foglalkoztunk a vadgazdálkodás minden ágával. A kimagasló elméleti képzés által megszerzett tudást az egyetem által szervezett gyakorlatokon is
hasznosítani tudtam. Részt vettem élőnyúl befogáson,
mek.unideb.hu/felveteli
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