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Az elmúlt néhány évben a vadgazdálkodás és a vadászat jogi háttere teljes mértékben megújult. 

Az ezzel kapcsolatos jogalkotási folyamatnak a vezérfonala az idevonatkozó jogszabályi 

előírások racionalizálása, európai normákhoz történő igazítása, a megváltozott körülményekhez 

való igazodás, a vadgazdálkodás tiszta, átlátható, egyértelmű szakmai és anyagi 

feltételrendszerének biztosítása, továbbá az abban érdekeltek együttműködésének előtérbe 

helyezése volt. Kétségtelen tény, hogy a számtalan módosításra került jogszabály körül súlyánál 

és jelentőségénél fogva kiemelkedik a vadászati törvény, amit az érintettek bevonásával, hosszú 

és érdemi konzultációt követően, konszenzusos alapon, nagy többséggel fogadott el az 

Országgyűlés.  

 

A Magyar Természeti-Vadászati Örökségért Érdemkereszt: 

dr. Semjén Zsolt 

Dr. Semjén Zsolt az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnökeként az elmúlt időszakban 

meghatározott szerepet játszott a vadászati közéletben. Szívügyének tekinti a magyar 

vadgazdálkodás nemzetközi hírű színvonalának fenntartását és fejlesztését.  

Nevéhez fűződik többek között a természetvédelmi és vadgazdálkodási ágazat közötti 

megbékélést hozó megállapodás. Meghatározó szerepet játszott a vadgazdálkodás és a vadászat 

jogi hátterének megújításában, melynek legjelentősebb eleme a vad védelméről, a 

vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló törvény módosítása. A magyar vadászati 

törvény ma már példaértékűnek számít szinte egész Európában. Az egyéb idevonatkozó 

jogszabályokban segítségével végrehajtott változások jelentős mértékben megkönnyítik a 

vadászok mindennapjait. Elindítója és a mai napig motorja annak a munkának, amely a 2021-

ben rendezendő Vadászati Világkiállítással Magyarországot, a magyar vadgazdálkodást ismét 

méltó helyére kívánja helyezni a világ vadászati térképén. Nyugodt lelkiismerettel kijelenthetjük, 

hogy az elmúlt évtizedekben nem volt még egy ilyen felelős vezető, aki ennyit tett volna az 

ágazatért.  

Dr. Semjén Zsolt a vadgazdálkodás és a vadászat érdekében végzett kiemelkedően magas 

színvonalú szakmai tevékenysége, vadászként példamutató magatartása, 

kompromisszumkéssége nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy az elkövetkezendő húszéves 

üzemtervi ciklusban a vadászatra jogosultak, a sport és hivatásos vadászok nyugodt és 

kiegyensúlyozott körülmények között gazdálkodhassanak és élhessenek szenvedélyüknek. 

Mindezek alapján méltán érdemelte ki a Magyar Természeti és Vadászati Örökségért 

Érdemkereszt kitüntetést, melyhez mindannyiunk nevében szívből gratulálunk és további 

munkájához kitartást, erőt és jó egészséget kívánunk.  



Vadászkamara Aranyérme 

Az Országos Magyar Vadászkamara elnöksége a Vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint 

a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény és a hozzá tartozó 79/2004 (05.04) FVM rendelet 

módosítása kapcsán nyújtott kiemelkedő munkájuk elismeréseként „Vadászkamara aranyérme” 

kitüntetésben részesíti: 

Dr. Bitay Márton Örs urat, a Földművelésügyi Minisztérium Állami Földekért Felelős 

államtitkárát,  

Győrffy Balázs urat, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökét, aki egyéb elfoglaltsága 

miatt kitüntetését későbbi időpontban veszi át.  

Bajdik Péter urat, a Földművelésügyi Minisztérium Tájegységi Főosztály 

főosztályvezetőjét  

Prof. Dr. Csányi Sándor urat, a Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézetének 

intézetigazgatóját  

 

Az Országos Magyar Vadászkamara Elnöksége „Vadászkamara Aranyérme” kitüntetésben 

részesíti Nagy László urat, a Soproni Fertőtáj Vadásztársaság tagját.  

Nagy László 43 évesen 2005-ben lett a vadásztársaság tagja és kezdettől fogva aktívan 

bekapcsolódott a vadásztársaság életébe. Ennek köszönhetően már 2007-ben bekerült a 

vadásztársaság Intéző Bizottságába, ahol tíz éven keresztül a gazdasági felelősi feladatokat látta 

el. Működése alatt a közösség szinte minden épülete megújult és új létesítményekkel is 

gazdagodott, mindez oly módon történt, hogy a fejlesztések nem veszélyeztették a társaság 

operatív működését. Nagy László a mai napig a közösségi élet egyik legaktívabb tagja. Nemcsak 

a társaság rendezvényeinek állandó szervezője, de aktívan kiveszi a részét a kamara területi 

szervezetének munkájából is.  

 

A Vadászkamara Aranyérmét veheti át Zuberecz Tibor, az OMVK Békés megyei Területi 

Szervezetének titkára és a Békés Megyei Vadászszövetség elnökhelyettes-fővadásza. 

Zuberecz Tibor 2005 óta végzi a Területi Szervezet titkári teendőit. A megyei ügyek mellett 

tagja a Vadászkamara Vadvédelmi és Vadgazdálkodási valamint a Természetvédelmi és 

Erdészeti Szakbizottságnak is, ahol aktív, cselekvő magatartásával nagyban hozzájárul az 

érdekképviselet munkájához. Szívügye az apróvad és az őz, amely vadfajok érdekében mind a 

szakmai előadásaival, mind szakcikkivel sokat tesz és dolgozik. Tárgyi tudását a gyakorlati 

életben is kamatoztatja: a Kondorosi Gazdák VT. szakmai irányítójaként kiváló eredményeket 

ért el mind a természetközeli fácántenyésztés, a mezei nyúl és az őzgazdálkodás terén is. Külön 

kiemelendő még a vadászat és vadgazdálkodás társadalmi elfogadottságát és megismertetését 

szolgáló társadalmi tevékenysége, mely során mind a tanuló ifjúság, mind az érdeklődő felnőttek 

számára nyújt betekintést szép hivatásunk és életformánk megismeréséhez. Gratulálunk!  



A Vadászkamara Érdemérme 

Hidvégi Béla nemzetközi hírű vadász és üzletember. 1936-ban született a Békés megyei 

Nagyszénáson. 1956-ban, húszévesen hagyta el hazáját; akkor a keszthelyi mezőgazdasági 

akadémia hallgatója volt. Tanulmányait Angliában folytatta, ahol élelmiszeripari mérnökként 

végzett. A ’70-es évektől kezdve munkájának hála egyre gyakrabban fordult meg 

Magyarországon. Szerteágazó kapcsolatai révén ez idő tájt bontakozott ki a kivételesen értékes 

vadászfegyverekkel és a vadászatszervezéssel kapcsolatos tevékenysége. 

Élete során – hazánk mellett – egész Európában volt alkalma vadászni. Az 1990-es években járt 

először Afrikában, amely azóta is nagy szerelme, akárcsak a magashegyi vadászatok. 

A ’80-as években ismét itthon telepedett le. Hazahozta kivételes trófeagyűjteményét is, amelyet 

a Magyar Természettudományi Múzeumnak ajándékozott. Páratlan kollekciójában csupán az 

Európán kívül elejtett vadfajok trófeáinak száma eléri a kétszázat. Számos különleges, kivételes 

nagyságú vagy igen ritka trófeával büszkélkedhet, köztük több világrekorddal. Öt földrész 

vadvilágát felölelő – több mint 150, teljes életnagyságában kidolgozott, élethű környezetében 

kiállított példányt tartalmazó – gyűjteményét a nagyközönség láthatja a Helikon Kastélymúzeum 

Vadászati Kiállításán. Ez a maga nemében a világ egyik leggazdagabb és leglátványosabb 

múzeumi kollekciója, amely jelentősen hozzájárul a fiatal nemzedékek, a kezdő vadászok és a 

leendő szakemberek oktatásához és általában véve az ismeretterjesztéshez. 

2013-ban, addigi munkássága elismeréseképpen, a korábban kapott magyar kitüntetései után 

Hidvégi Béla átvehette a Magyar Érdemrend Tiszti Keresztjét. Legalább ennyire büszke lehet a 

tavaly átvett PANHTEON Díjra is: ez a világ legrangosabb, legtekintélyesebb vadászati díja, 

amelyet a Safari Club International és az Grand Slam Club / Ovis – a világ két legnagyobb 

vadászati szervezetének – szakemberei objektív alapon, az elért eredmények alapján ítélnek oda. 

Eddig csak kilenc amerikai vadász érdemelte ki, európai először kaphatta meg Hidvégi Béla 

személyében.  

A világvadász 2015-ben létrehozta a HIDVÉGI BÉLA VADÁSZTRÓFEA ALAPÍTVÁNYT, 

amelynek célja egyebek mellett, hogy elősegítse és támogassa a világ egzotikus állatainak, a 

vadászat szépségeinek és nehézségeinek, a vadvédelem szükségességének tudatosítását. Az 

Alapítvány egy ÖSZTÖNDÍJAT is létrehozott a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara 

szakirányú tanulmányokat folytató hallgatói részére.  

Hidvégi Bélának eddig öt könyve látott napvilágot, vadászatait, gyűjtőmunkáját négy DVD 

örökíti meg. Nevéhez fűződik az Safari Club International magyarországi tagozatának 

létrehozása és a Nimród Safari magazin tevékenységének elősegítése is. 

Ma is aktív, világjáró vadász. 

Életútját, munkásságát az Országos Magyar Vadászkamara Békés megyei Területi 

Szervezete a Vadászkamara Érdemérme kitüntetéssel ismeri el. 

 



Varga András okleveles agrármérnök és sportlövő. Az angol Hivatásos Lőoktatók Szövetsége, 

az APSI tagja, a szervezet képzését elvégzett négy magyar oktató egyike. Oktatói minőségében 

tíz éve segíti a hazai lőkultúra fejlődését. Emellett kiemelkedő eredményekkel büszkélkedő 

lövész. Az utóbbi bő tíz évben a számos hazai versenyen elért első helyezés mellett a külföldön 

is öregbítette hazánk hírnevét. A Nemzetközi Korongvadász Szövetség, a FITASC hat 

Kombinált lövészeti Európa-bajnokságán indult, ötször állhatott a dobogóra, és egyéni összetett 

kategóriában kétszer is bajnokként a legfelső fokára. 

Munkája mindig a vadgazdálkodáshoz, vadászathoz kötődött, szakmája iránt mélyen 

elkötelezett. Jelenleg hivatásos vadászként dolgozik. Tapasztalatait a napi gyakorlat nyelvére is le 

tudja fordítani, amivel sokak okulását, fejlődését szolgálja. 

Elért eredményeit, elkötelezettségét az Országos Magyar Vadászkamara a 

Vadászkamara Érdemérme kitüntetéssel ismeri el. 

 

Magyar Vadászatért érdemérem 

Pechtol Lajos 1988 óta a Fejér Megyei Vadászszövetség, majd megalakulásától az Országos 

Magyar Vadászkamara megyei Területi Szervezetének titkára. Munkáját mindvégig a megyei 

vadászok megelégedésére végezte, akik személyét és tevékenységét nagy tisztelettel ismerik el, 

miként az általa vezetett irodáét és annak munkatársaiét is. 

Folyamatosan részt vesz az országos vadászati érdekképviseletek munkájában, az OMVK 

Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottságának tagja. Szervezőkészsége elismerésre méltó, ezt 

tükrözik az általa elindított, a vadászat megismertetését és elismertségét szolgáló programok is. 

Ilyenek a jótékonysági vadászatok, a Madarak és fák napjához kapcsolódó rendezvények, a 

szenior vadászok találkozói, a szakmai napok, a megyei vadásznapok. 

Emellett kiváló kapcsolatot épített ki a társszervezetekkel, amivel jelentősen hozzájárult a 

vadászati érdekképviseletek elismertségéhez a megyében. 

A Fejér Megyei Vadászszövetség felterjesztése alapján az Országos Magyar Vadászati 

Védegylet Pechtol Lajos hosszú éveken keresztül végzett, eredményes tevékenységét a 

Magyar Vadászatért Érdeméremmel ismeri el. 

 

  



Nimród Vadászérem 

Kovács Gyula a Karolin Vadásztársaság elnöke. 1953. június 20-án született Furtán. Az 

általános iskola alsó osztályait szülőfalujában és Töviskesen végezte. Miután édesanyja hat éves 

korában meghalt, édesapját pedig a juhász élet tartotta távol a családtól nővére családjában 

nevelkedett. A falusi környezetben korán beleivódott a természet ismerete és szeretete. 

A vadászatot nagyapja Székely József (Tata) szerettette meg vele. Már 7-8 évesen kijárt a 

vadászatokra hajtónak. Tizenévesen vehetett kezébe először sörétes puskát, amikor is 

végérvényesen eldöntötte, hogy vadász lesz. A vadászat szenvedélye mellett a tanulásra is 

fordított időt. Orosházán mezőgazdasági technikumot, Gyöngyösön mezőgazdasági főiskolát, 

majd Debrecenben egyetemet végzett. 1977-ben tett vadászvizsgát és lett a Töviskesi 

Vadásztársaság tagja. 

Az 1990-es évek elejétől a családtagjaival mezőgazdasági vállalkozást folytat ahol 

növénytermesztés mellett jelentős számú állattartással is foglalkozik. A rendszerváltást követően 

az elsők között kezdeményezte gazdatársaival összefogva új szemléletű vadásztársaság 

alakítását. A Karolin Vadásztársaság 1997-es megalakulásától kezdődően a mai napig a társaság 

elnöke. 

Irányítása alatt a Karolin Vadásztársaság jelentős vadgazdálkodási sikereket ért el, amelyhez 

stabil pénzügyi gazdálkodás párosul. Szépszámú apróvad és őzállomány található a területén. 

Nézete szerint a vadgazdálkodási eredmények három pilléren nyugszanak. A szakszerű 

vadgazdálkodás feltételeinek a megteremtésén, a mértéktartó és etikus vadászaton továbbá a 

vadgazdálkodó és a mezőgazdasági gazdálkodók közötti együttműködés létrehozásán.  

Kovács Gyula miden körülmények között figyelmet szentel a vadászati kultúra ápolásának. 

Példa értékűen vezetett vadászatok, udvarias és sportszerű magatartás jellemzi a vadászatban 

töltött mindennapjait. A vendégeket a lehetőségek mentén, a legmagasabb szinten igyekszik 

kiszolgálni. A vadásztársakkal szembeni előzékenysége minta kell legyen minden fiatal és idős 

vadász számára. 

Kovács Gyulát 40 éves vadász múltja méltóvá teszi a Nimród Vadászérem viselésére! 

 

Frikk László, aki 1971 óta tagja a békéscsabai Nimród Vadásztársaságnak. 1973-tól 2005-ig 

titkárként volt meghatározó tisztségviselője a vadásztársaságnak. 

Aktív sportlövőként hosszú ideig volt a hazai koronglövés élvonalában, sőt 1983-ban országos 

bajnok lett. 1979-től 2017-ig vezette a Nimród vadásztársaság I.sz csoportját. Szorgalmas és 

fegyelmezett munkájával évről évre eredményessé, és színvonalassá tette az apróvad vadászatot. 

A vadgazdálkodásban, fácánnevelésben, élőhely-fejlesztésben kiemelkedő munkát végzett, és 

végez a mai napig is. Példamutató magatartásával útmutatást adott a fiatalabb generáció 

vadászainak. 



Matuska Pál a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség alelnöke, a Viharsarki Sportlövész 

Egyesület elnöke, a Békés megyei Vadászkamara Területi Szervezete Sportlövő Bizottság tagja, 

a békéscsabai Városi lőtér vezetője. Nemzeti csúcstartó pisztoly és puska  versenyszámok-

ban. Fontos számára az lövészversenysportban az utánpótlás nevelés. Nemcsak Békés megye, 

hanem az ország távolabbi területeiről érkező vadászok is megkeresik magas színvonalú 

szakmai tudása, segítőkészsége miatt. 

 

Babinyecz János a Csorvási Vadásztársaság hivatásos vadász 1995. április 5-e óta. Ettől az 

időtől egészen 2014. tavaszáig egyedül látta el ezt a feladatot. Ezen hosszú időszak alatt lelkes 

őrzője, védelmezője és fejlesztője (fácán kotlós nevelés) volt a vadászterület apróvad 

állományának. Kiváló eredményeket ért el az őz állomány kezelésében, (pl. 623 gr-os őzbak 

terítékre hozása) amely a vadásztársaság legkiválóbb eredményei közé tartozik! Érdemei közé 

tartozik a szomszédos hivatásos vadászok kötetlen fórumának megszervezésének ötlete, amely 

minden évben méltó helyszínen, a csorvási Rudolf-majori kastélyban kerül megrendezésre, és 

mára már, megyei szintűvé nőtte ki magát!  

Itt egy kellemes ebéd keretében, alkalom nyílik szakmai eszmecserékre, tapasztalatok átadására, 

a résztvevő hivatásos vadászok között! 

 

Vitális Mihály, aki felsőfokú vadgazdálkodási képesítésű vadgazda mérnök 1987.07.01-től 

dolgozik a szarvasi Táncsics Vadásztársaságnál hivatásos vadászként, 1991-től az Egyesület 

köztiszteletben álló tagja.  

 A területes vadőri munkakör ellátásán túl  a Vadásztársaságnál gyakorlati képzésben résztvevő 

gyakornokok szakmai irányítását is végzi. Több mint két évtizede a Társaság csapatának 

oszlopos tagja a megyei és országos vadásznapokon rendezett szakmai elméleti vetélkedőkön, a 

legjobb eredménye megyei első, illetve több dobogós helyezés.  

Munkáját rendkívüli alapossággal végzi,  példamutatóan vadászias magatartású, a természetet és 

a vadat szereti, becsüli.  

A szarvasi Táncsics Vadásztársaság vezetősége és tagsága a kitüntetésre való felterjesztését teljes 

mértékben támogatja. 

 

Gróf Nádasdy Ferenc emlékplakett  

Battonyai Dózsa Vadásztársaság. A 10 873 hektáron gazdálkodó vadásztársaság jövőre 

ünnepli fennállásának 70. évfordulóját. E hosszú idő alatt a társaság mindig is a régió egyik 

húzóereje volt, és jelenleg is az. A céltudatos és kiváló szakmai munka kiemelkedő 

eredményekben mutatkozik meg, Békés megye egyik leggazdagabb apróvad állománya itt 

található – különös tekintettel a mezeinyúlra -.  

Külön kiemelendő, hogy – perifériális elhelyezkedésük ellenére – rendezvényeinken mindig 

aktívan rész vesznek, azok lebonyolításában szerepet vállalnak. Gratulálunk!   



Békés megye Vadgazdálkodásáért 

 

Gál Péter a Mezőberény Vadásztársaság fővadásza és hivatásos vadásza. A Békés megyei 

hivatásos vadászok elnöke, a vadászkamara alelnöke. Tagja az országos küldöttségnek. Vezetője 

a Viharsarok vadászkürt együttesnek, akikkel vadászatokon és a megye rangos rendezvényein is 

jelen vannak. Évek óta folyamatos résztvevője a hivatásos vadászok országos versenyének, 

dobogós helyezésekkel. Apróvad gazdálkodási szakember. Vallja, hogy a mezei nyúllal nemcsak 

lehet, hanem kell is gazdálkodni! A szakszerű gazdálkodás példájaként Mezőberény azon kevés 

társaságok egyike, akik az országosan egyre zsugorodó állomány ellenére, képesek elérni az ezer 

darabos álom határt a mezei nyúl élve fogásánál. Az őz állomány nagysága mellett komoly 

figyelmet fordít annak minőségére is. A fácánnevelésben szerepe meghatározó. Kimagasló 

szaktudása és eredményei miatt az idősebb generációk is tisztelik, elfogadják döntéseit és kikérik 

tanácsait. Gál Péter az a vadász, aki mindent megtesz a világhírű magyar apróvadállományért. 

 

Gergely Sándor. 1997 óta vadász, 2000 óta hivatásos vadász, vadgazda. Előbb a Füzesgyarmati 

Vadásztársaság, majd a Peroktáv Vadásztársaság vadászmestere. Munkáját mindig a nagy 

elméleti és gyakorlati tudás, szorgalom, hivatásszeretet jellemezte és jellemzi. Irányítása alatt 

mindkét terület apróvadgazdálkodása országos, sőt nemzetközi hírnévre tett szert. Tevékenyen 

vesz részt a Kamara Vadgazdálkodási és Oktatási Bizottságának munkájában, felkészültségére, 

önzetlenségére mindig számolhatnak a vadgazdák, és az ifjú vadászok is. 

Áldozatos munkájának elismerése ez a kitüntetés. 

 

Marsi Ferenc. Nevezett vadásztárs 1975 óta aktív tagja a Békési Kittenberger 

Vadásztársaságnak. E periódusban 10 évig elnök, 5 évig vadászmesteri funkciót töltött be. Több 

cikluson keresztül megyei küldöttként, illetve elnökségi tagként tevékenykedett a Megyei 

Vadászszövetségnél. Szívügyének tekinti a vadászatra jogosultak tevékenységének jobbítását, a 

szakszerű iránymutatást és a helyes apróvadgazdálkodási gyakorlat kialakítását. 70. 

születésnapján e kitüntetéssel ismerik el munkásságát a megye vadászati közösségei és az 

Elnökség. 

 

Rácz Zoltán r. zászlós (beosztás: Mezőkovácsházi Rk. Battonya Rendőrőrs Körzeti 

megbízott). A körzeti megbízott kiváló kapcsolatot alakított ki az egyes rendészeti feladatokat 

ellátó személyekkel, ezen belül kiemelten a hivatásos vadászokkal. A jó és kölcsönös 

kapcsolatnak köszönhetően nagy hangsúlyt fektetett a jogsértések megelőzésére, mely 

jelentősen hozzájárult a vadászterületek biztonságához, továbbá a vadállomány megóvásához. A 

körzeti megbízott a hivatásosvadászokkal együtt több esetben akadályozott meg orvvadászatot. 

A fokozott közös ellenőrzések eredményeként csökkent a külterületen „céltalanul” közlekedők 



száma is, melynek köszönhetően a tulajdon elleni szabálysértések is elkövetésében is visszaesés 

tapasztalható. 

A körzeti megbízott ezen kiemelkedő tevékenysége jelentősen hozzájárult a közös 

szolgáltatásellátás növeléséhez, a jogsértések megelőzéséhez, továbbá a két szerv közötti jó 

munkakapcsolat biztosításához. Jutalomban részesül! 

 

Csík Zoltán r. százados (beosztás: Békési Rk. Rendészeti Osztály, Igazgatásrendészeti 

Alosztály alosztályvezető). A Békési Rendőrkapitányság illetékességi területén működő 

vadásztársaságok által megrendezett, társas vadászatok ellenőrzését egységes szempontok 

alapján kialakítva „egy kézben tartva” törekedett rendőrszakmai szempontból a vadászatok 

biztonsága érdekében egyedül végrehajtani. Ebből adódóan a vadásztársaságok képviselőivel és 

tagjaival egyaránt kitűnő és szoros kapcsolatot alakított ki. Munkája során kiemelt figyelmet 

fordított a vadászattal kapcsolatos ügyek és kérelmek minél rövidebb időn belül történő precíz 

elintézésére. Ennek köszönhetően a vadásztársaságokkal, valamint a vadásztagokkal az 

együttműködése példaértékű. A visszajelzések alapján elmondható, hogy ezen feladatai 

elvégzése során az ügyfélközpontúság jellemezte. 

Az alosztályvezető együttműködő hozzáállása nagymértékben hozzájárult a két szerv közötti jó 

munkakapcsolat kialakításához. Jutalomban részesül!  

Egyéb elfoglaltságára való tekintettel jutalmát átveszi Ladányi Zoltán ezredes, Békési 

Rendőrkapitányság vezetője. 


