Kedves Vadászjelölt!
Ezzel az ismertetővel szeretnénk megkönnyíteni felkészülését az állami vadászvizsgára.
Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Az Országos Magyar Vadászkamaráról (OMVK) szóló 1997. évi XLVI. törvény 40. § i)
pontja szerint a vizsga részletes tartalmi feltételeit a Vadászkamarával egyeztetve a
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter állapítja meg és teszi közzé a minisztérium
hivatalos lapjában.
Az állami vadászvizsga tananyagát a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
(FVM)

megbízásából

kiadott

"

Vadásziskola

"

című

tankönyv

képezi.

A két részből álló magas tudásszintet ellenőrző állami vadászvizsga szigorúbb a korábbiaknál.
Erre azért van szükség, mert Ön a vizsga sikeres teljesítése után akár másnap teljes jogú
vadászként foghat fegyvert a kezébe. Érthető, hogy a korábbiaknál szélesebb körű és mélyebb
tudásról kell a vadászjelölteknek a vizsgán számot adniuk.
A Belügyminisztérium által megkövetelt fegyverismereti vizsga esetenként egy időben
történik az Állami Vadászvizsgával.
Az állami vadászvizsga új rendje mindazokra vonatkozik, akik lőfegyverrel, íjjal, esetleg
ragadozó madárral szeretnének vadászni. A tananyag az erre vonatkozó összes ismeretet
tartalmazza. Felhívjuk azonban arra a figyelmet, hogy a könyv megjelenése utáni
jogszabályváltozásokat a jelöltnek akkor is ismernie kell, ha ezek nem szerepelnek a
tankönyvben.
Ezzel az ismertetővel szeretnénk megkönnyíteni sikeres felkészülését a vizsgára.

Ki tehet állami vadászvizsgát?
Minden magyarországi lakóhellyel rendelkező, 17. életévét betöltött magyar állampolgár,
vagy a Magyar Köztársaság területén állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal
rendelkező, 17. életévét betöltött nem magyar állampolgár. Állami Vadászvizsgát kizárólag
magyar nyelven lehet tenni.

Hol lehet állami vadászvizsgát tenni?
Vizsgát csak a jelölt állandó lakhelye szerinti megyei Vadászkamara Állami Vadászvizsga
Bizottsága előtt lehet tenni.

Milyen gyakorisággal vannak vadászvizsgák?
A vizsganapok számát a vizsgára jelentkezők száma szerint a megyei Állami Vadászvizsga
Bizottság határozza meg.

Hogyan lehet vizsgára jelentkezni?
A lakhely szerinti területi Vadászkamara titkáránál kell jelentkezni személyesen.

Mennyibe kerül a vizsga és hogyan lehet befizetni?
A vizsga díja egységesen 10.000 Ft (ez az összeg jogszabály módosítás esetén változhat).
Az összeg tartalmazza az elméleti és a gyakorlati vizsga költségeit. Csak az a személy számít
vizsgára

jelentkezettnek,

aki

a

vizsgadíjat

befizette.

A vizsgadíjat az OMVK megyei Területi Szervezetének készpénzben kell befizetni és az
igazoló szelvénnyel kell a vizsgán megjelenni. Csak annak bemutatásával lehet vizsgát tenni.

Milyen részekből áll a vizsga?
A vizsga gyakorlati és elméleti részekből áll. (egy időben fegyverelmélet)


gyakorlati vizsga
o biztonságos fegyverkezelés és használat ellenőrzése
o lőgyakorlat (sörétes és golyós fegyverrel)



elméleti vizsga
o írásbeli tesztvizsga
o faj-és trófea ismeret képekről
o szóbeli vizsga

