
511. számú Velencei tájegység 

Weidinger István – Észak-dunántúli vadgazdálkodási táj 

Osztályvezető 

 

Csákváron, egy több generációs erdész-vadász családban születtem. 

Tanulmányaimat a soproni Erdészeti Technikumban, majd az 

Egyetemen folytattam, 1997-ben vadgazda mérnök, 1998-ban 

Gyöngyösön agrármérnök képesítést szereztem. 1998-ban a Fejér 

megyei vadászati hatóságnál trófeabírálóként, majd vadászati 

felügyelőként, illetve 2006-tól osztályvezetői feladatkörben a Fejér 

Megyei Kormányhivatal vadászati szakügyintézői beosztásában 

dolgoztam. A tájegységi fővadászi munkám során szeretnék a szakminisztérium egyfajta 

„meghosszabbított kezeként” dolgozva, a tradicionális értékeken nyugvó, etikus vadászatot, 

mint egyfajta érték teremtő tevékenységet fenntartani, a jövő vadász generációját formálni, a 

VADÁSZAT társadalmi elfogadtatásában részt venni. 

 

Elérhetőségek: 

Telefon: 30/829-1285 

Email cím: istvan.weidinger@fm.gov.hu 

Iroda: Vadex Mezőföldi Zrt. 8000 Székesfehérvár, Tolnai utca 1. 

 

 

 

509. számú Bakonyalja-Komáromi tájegység 

Baranya Csaba 

 

Szakmai utam 35 éve során mindig erdészeti, vadgazdálkodási és 

vadászati feladatokat láttam el. Jelentős szakmai tapasztalatot szereztem 

a zárttéri vadtartásról. Kiemelten foglalkoztam a vadaskerten belüli 

erdőállományokban keletkezett vadhatások rövid és hosszú távú 

ökológiai következményeivel. Végzettségem erdőgazdálkodási 

technikus és vadgazda mérnök. A Komárom-Esztergom Megyei 

Vadászkamara Területi Szervezetének etikai bizottsági tagja vagyok. 

Szakmai céljaim között szerepel az apróvad élőhelyének fejlesztése, 

valamint a szakszerű őzgazdálkodás megvalósítása. Az erdőhöz a vadgazdálkodáshoz kötődő 

vonzalmam meghatározó eleme volt pályafutásomnak és eddigi életemnek. Törekszem az 

erdő és a vad harmóniájának megteremtésére.  

 

Elérhetőségek: 

Telefon: 30/829-0820 

Email cím: csaba.baranya@fm.gov.hu 

Iroda: Kaeg Zrt. 9023 Győr, Corvin u. 9. 
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510. számú Vértes-hegységi tájegység 

Sumbzky Gábor 

 

Sumbzky Gábor vagyok, a Soproni Egyetemen végzett vadgazda 

mérnök, valamint természetvédelmi szakmérnök. Fővadászi 

szolgálatomat a Vértesi Erdő Zrt-nél kezdtem meg, majd több mint egy 

évtizeden keresztül a somogyi és baranyai szarvas méltán világhírű 

állományának fejlesztésével, a vele való fenntartható gazdálkodás 

aktuális kérdéseivel foglalkoztam. A családomban sok generációra 

visszatekintő vadászati tradíciók megtestesülésének teret adó Vértes 

hegység, valamint gyermekkorom színteréül szolgáló karszterdők 

hívásának engedve foglaltam el új munkaköröm, ahol - szem előtt tartva  az egyedülálló 

természeti értékek védelmét - a tartamos erdő,- és vadgazdálkodás fenntartásában kívánok 

segítő kezet nyújtani. 

 

Elérhetőségek: 

Telefon: 30/829-1423 

Email cím: gabor.sumbzky@fm.gov.hu 

Iroda: Vértesi Erdő Zrt. 2800 Tatabánya, Dózsakert utca 63. 

 

 

 

512. számú Dunazugi tájegység  

Rácz Fodor Gábor 

 

59 éves biológus és vadgazdálkodási szakmérnök 

végzettségű fővadász vagyok, 5 év erdőgazdasági 

gyakorlat után a Földművelésügyi Minisztérium 

Vadgazdálkodási Osztályán dolgoztam különböző 

beosztásokban. 1980 óta vadászom. 2009-től a Szegedi 

Tudományegyetem címzetes főiskolai docense, a SZIE 

Mezőgazdasági és Környezettudományi Kar tiszteletbeli 

tanácsadója, a Vadvilágmegőrzési Intézetben angol nyelvű 

Msc. képzésben vendég előadó vagyok. Fontosabb közlemények: Vadászirodalom Képes 

Története (Vuray-Rácz-Fodor-Szabó, Mg. Kiadó 1998.), Vadászatszervezés, Vadászetika 

(Heltay István- Rácz Fodor Gábor, Dénes Natur Műhely, 2005) 

 

Elérhetőségek: 

Telefon: 30/961-9020 

Email cím: gf.racz@fm.gov.hu 

Iroda: Pilisi Parkerdő Zrt. Budakeszi Erdészet, 2092 Budakeszi, Kísérleti telep, Telki út 

0178/9 hrsz. 
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