
Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma

Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi
és Környezetgazdálkodási Kar

A Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centrumában több mint 37 éve folyik a 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 vadászterüle-
teivel (Gemenc, Gyulaj, Lábod, Gúth), ahol már a szakon végzett korábbi hallgatókkal is találkozhatnak. E mellett 
a szakon tanulók a nyár folyamán a lakóhelyükhöz közel eső vadásztársaságnál, vadgazdálkodási egységnél két 
hetes gyakorlaton vesznek részt, melynek során szakmai vezetőjük a terület vadászmestere, vagy fővadásza. A 
gyakorlati képzést szolgálja, hogy a diákok tagjai lehetnek a DATE Vadásztársaságnak, melynek keretében hallgatói 
tanvadászatokon vehetnek részt.  

A képzés tananyagának birtokában a vadgazda mérnökök alkalmasak: 
 a vadgazdálkodás és természetvédelem hatósági és közigazgatási feladatainak ellátására; •	
 vadgazdálkodási, vadkereskedelmi és turisztikai tevékenység végzésére; •	

•	a	vadgazdálkodás,	vadászat,	természetvédelem	tervezé-
sére, irányítására; 
•	vadgazdálkodási	és	természetvédelmi	tanácsadásra;	
•	vad-	és	halgazdálkodási,	vadászati,	halászati,	horgászati	
és természetvédelmi szakigazgatási szerveknél és szakha-
tóságoknál, állat- és növénykertekben, vadasparkokban, 
múzeumoknál munkakörök betöltésére.

A szakon végzettek meghatározott kreditek telje-
sítésével az agrár képzési ágon belül bármelyik szakon 
továbbtanulhatnak.

Vadgazda mérnök
BSc képzés

Szakvezető: Dr. Jávor András egyetemi tanár



A vadgazda mérnöki szak vezetője Dr. Jávor 
András egyetemi tanár, aki jelenleg a Debreceni 
Egyetem általános rektorhelyettese. A vadgazda 
mérnök BSc szakot 2006-tól vezeti. A szakon első-
sorban az állattenyésztés tárgy keretein belül bővíti 
a hallgatók ismereteit, és készíti fel őket a zárt-
téri apró- és nagyvadtartás alapjaira. Mintegy 30 
országban nemzetközi konferenciákon vett részt, 
ahol számos alkalommal volt tagja a szervező bi-
zottságoknak, tudományos bizottságnak.

A szakon tanuló, kiemelkedő hallgató
Varga Sámuel, vadgazda mérnök BSc szakos hallgató

2010-ben kezdte meg tanulmányait a Debreceni Egyetem Agrár és Gazdaságtudományi Centrumának Mezőgaz-
dasági, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karán vadgazda mérnöki BSc szakon. Gyermekkora óta von-
zotta a természet és a vadgazdálkodás, így számára egyértelmű volt, hogy debreceni lakosként ezt a kart választja. 
Tanulmányai során elsajátította a természetvédelem, a vadgazdálkodás, az ökológia és a környezetgazdálkodás 
alapjait, azok elméleti és gyakorlati alkalmazását. A magas színvonalú elméleti oktatást sok egy-, illetve többnapos 
gyakorlat egészítette ki, melyek szakmai színvonala elősegítette a megszerzett tudás gyakorlatba való beépíté-
sét. Mindezeket igazolja az is, hogy habár ezelőtt nem volt kapcsolatban a vadgazdálkodással és a vadászattal, 
mégis sikereket ért el. 2012-ben részt vett az Országos Felsőoktatási Vadászati Vetélkedőn és Konferencián, ahol 
csapatversenyben II., egyéniben pedig III. helyezést ért el. Az eddig megszerzett tudását szeretné tovább bővíteni, 
ehhez a Debreceni Egyetem Agrár és Gazdaságtudományi Centrumának Mezőgazdasági, Élelmiszertudományi és 
Környezetgazdálkodási Karának mesterképzései remek lehetőséget adnak.

A szakhoz kapcsolódó munkaerőpiaci szereplő
Nyírerdő Zrt.

A Nyírerdő Zrt. Kelet-Magyarország két megyéjében csaknem 60 ezer hektár állami erdőterületet kezel, és több 
mint 22 ezer hektáron folytat vadgazdálkodást. Ez utóbbi tevékenységéért már két alkalommal nyerte el a Nemzetközi 
Vadvédelmi és Vadászati Tanács (CIC) legmagasabb szakmai elismerését az „Edmond Blanc diplomát”. A NYÍRERDŐ 
Zrt. vadgazdálkodási ágazata a hagyományokhoz méltó magas szakmai színvonalú, az erdészeti, természetvédelmi, 
mezőgazdasági és vadgazdálkodási érdekeket harmoni-
kusan ötvöző vadgazdálkodás megvalósítására törekszik. 
Az erdészeti társaság több mint két évtizede segíti a Deb-
receni Egyetemen folyó vadgazdálkodási oktatást, Ennek 
keretén belül a vadgazdálkodási egységeinek területén 
fogadja a hallgatókat szakmai gyakorlatokon, segítséget 
biztosít tudományos diákköri munkák és szakdolgozatok 
adatgyűjtéseihez. E mellett a NYÍRERDŐ ZRt. szakemberei 
bekapcsolódtak az Egyetem vadgazdálkodási oktatásába, 
és részt vesznek a képzések vizsgabizottságaiban.


