
 
 

       

Aktuális teendők 
 

 

20 éves vadgazdálkodási üzemterv 
 

Ezúton hívjuk fel a vadgazdálkodók figyelmét, hogy a vonatkozó jogszabályok szerint a 20 éves 

vadgazdálkodási üzemtervet a tájegységi terv kihirdetését követő hat hónapon belül kell 

benyújtani! (A tájegységi tervekről, a megjelenésüket követően tájékoztatást adunk!) 
 

Vadászszövetségünk, - illetve Tóth Á. Dénes megyei fővadászunk - rendelkezik azon szakértői 

jogosultságokkal, amelyeket a jogszabály az üzemterv készítéséhez előír, így az aktuális 

időpontban, mint Szakértő Iroda, a legkedvezőbb feltételekkel (pl. tagszervezet részére 10% 

kedvezmény, több részletben történő kifizetés stb.) vállaljuk a dokumentumcsomag elkészítését! 
 

További információkkal állunk szíves rendelkezésre személyesen a vadászok megyei székházában, 

ill. az alábbi mobiltelefonszámokon: 
 

* Dr Székely László: 30/239-4919                      * Tóth Á. Dénes: 30/239-4920;   
 

 

1. 

Végrehajtási rendelet! 

A vadászati törvény végrehajtási rendelete (Vhr.) - sajnálatos módon - levelünk postázásáig nem 

jelent meg! Legutóbbi értesüléseink szerint ez leghamarabb már csak márciusban várható, amelyet 

követően azonnal elérhetővé tesszük a www.borsodivadasz.hu honlapunkon! Kérjük, kísérjék azt 

figyelemmel. 
 

2. 

2017/2018 évi vadállománybecslés és vadgazdálkodási terv;  

2016/2017 évi vadgazdálkodási jelentés! 

A vadászati felügyelőségtől kapott értesüléseink szerint a hatóság minden, jelen ciklusban 

gazdálkodó vadászatra jogosultnak kipostázta a nyomtatványokat.  
 

- Azon jogosultak, akik 2017. március 1-jétől továbbra is haszonbérlők a területen, természetesen 

mindhárom, illetve a vadelhullás dokumentumot is – a feltüntetett határidőkig - be kell, hogy 

nyújtsák a hatóság részére. 
 

- Azon vadgazdálkodási egységek, akik a következő ciklusban nem szerepelnek 

haszonbérlőként, a becslés és tervnyomtatványt nem kell, hogy leadják, hiszen az okafogyottá 

válik. Természetesen a többi dokumentum leadása az ő számukra is kötelező! 
 

- Azon vadásztársaságok pedig, akik teljesen új haszonbérlőként indulnak az új ciklusban, a 

nyilvántartásba vételükkel együtt, illetve – akik pl. már januártól be vannak jegyezve - kérésükre 

kapják meg a nyomtatványcsomagot. 
 

Felhívjuk a figyelmet, hogy vonatkozó jogszabály szerint a valótlan adatok közlése, az 

adatszolgáltatás megtagadása, a késedelmes adatszolgáltatás a vadászati hatóság részéről büntető, 

illetve szabálysértési eljárást vonhat maga után. 

Hírlevél 
A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi 

Szövetsége tagszervezetei részére 
 

2017. II. szám 
 
 

 

 

http://www.borsodivadasz.hu/


3. 

Vadazonosító jel! 

Február 28-ával bezárólag az előző évi nagyvad azonosító jelek érvényüket vesztik! Mindezért, 

illetve a tíz éves ciklus lezárásaként is, minden jelenleg gazdálkodó vadászatra jogosultnak 

kötelezően el kell számolni a vadászati hatóság felé, az esetleges megmaradt krotáliák két tanúval 

hitelesített megsemmisítési jegyzőkönyvének egyidejű leadásával.  
 

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy az új jelek, - kizárólag a vadászatra jogosultként 

nyilvántartásba vett gazdálkodók részére - már igényelhetőek! A vadászati hatóság kérése, hogy 

átvételi igényüket előzetesen egyeztessék a vadászati felügyelőkkel. 
 

4. 

Egyéni és társas vadászati naplók! 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a vadazonosító jelekhez hasonlóan a tíz éves ciklus lezárásaként a 

vadászati naplókkal is kötelezően el kell számolni minden, a jelenlegi ciklusban gazdálkodó 

jogosultaknak! Mindehhez az összes egyéni- és társas vadászati naplót lezárásra – szintén előre 

egyeztetett időpontban - be kell vinni a felügyelőségre.  
 

Az új ciklus indulásakor, tehát 2017. március 1-jétől (ha a terület és vadászatra jogosult nem 

változott, akkor is!) új naplókat kell alkalmazni, használni! 
 

Vadászszövetségünk – mint ahogyan ezidáig is – természetesen továbbra is 2500Ft/darab áron 

értékesíti mind az egyéni, mind a társas vadászati naplókat.  

Mivel a megvásárolt naplókat a hatósággal hitelesíttetni kell, javasoljuk, hogy a fentiekben 

felsorolt tennivalókat (nyomtatványok leadása, azonosító jel elszámolás, naplók lezárása stb…) a 

hatóságnál – a felgyülemlett teendőikre és a személyi változásra tekintettel - egyszeri alkalomra 

időzítsék! 

5. 

Hivatásos vadász nyilvántartás! 

Megyénk területén jónéhány helyen történik a hivatásos szakszemélyzet tekintetében is változás. 

Mint mindenki számára ismert a nyilvántartásba vétel folyamata, - a vadászkamaránál történő 

bejelentés, valamint a vadászati hatóságnál történő nyilvántartásba vétel és a rendészeti vizsga 

letétele mellett - a rendőrség hatáskörébe is tartozik. (szolgálati igazolvány, jelvény biztosítása)  

Felvettük ezért a kapcsolatot az illetékesekkel, aminek köszönhetően egy átfogó tájékoztató anyag 

készült, melyet Hírlevelünk mellékleteként adunk közre tagszervezeteink részére. 
 

6. 

Trófeabírálati határidők! 

gímbika: február 28. 

vaddisznó kan, dámbika, muflonkos: jogszabály szerint március 31. (hatóság kérése: március 15-

ig előzetes időpont egyeztetéssel!) 
 

7. 

Valamennyi vadász részére a vadászati év végével, - az elmondottakon túl - szorosan összefügg a 

vadászjegy megújítása is. Sajnálatos módon ezidáig a megye vadászainak mintegy 70%-a újította 

csak meg engedélyét, és mivel a fegyvertartási engedély feltétele az érvényes vadászjegy is, ezért 

ezen személyek egy rendőrségi ellenőrzés kapcsán számíthatnak engedélyük visszavonására. 

Mivel március 1-től érvényes vadászjegy hiányában nem lehet vadászati tevékenységet 

folytatni, továbbá a vadászatra jogosult is felelősséggel tartozik tagjaival kapcsolatosan, kérem, 

hogy vizsgálják felül tagjaik vadászjegy érvényesítését és az esetleges hiányosságok esetén hívják 

fel őket annak megszüntetésére. 
 

8. 

A vadkísérő jegyek és az apróvad gyűjtőigazolások vonatkozásában kérjük, hogy amennyiben 

mód és lehetőség van rá, a dokumentumok beszerzését, a vadászjegy érvényesítés miatti hosszabb 

várakozás elkerülése érdekében, március közepére ütemezzék. 



9. 

Állategészségügyi hatósági határidők! 

- vaddisznó-sertéspestis monitoring kötelező mintaszám leadás: 2017. február 28.  

- 5000 ha-onként 1 darab róka hatósági állatorvoshoz történő beszállítása: 2017. február 28. 

 

Figyelem! Nem teljesítés esetén az Állategészségügy bírság kiszabását helyezte kilátásba! 

 

Gazdálkodás 
 

A személyi jövedelemadóról szóló – többször módosított – 1995. évi CXVII. Törvény 82 §. (2) 

bekezdése arra kötelezi a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, hogy havonta tegye közzé a tárgyhónapban 

a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható 

üzemanyagárat. Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély az 

üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az 

üzemanyagról számlát beszerezni. 

Fentiek alapján a 

2017. március 1-je és március 31-e között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin 370 Ft/liter 

Gázolaj 379 Ft/liter 

Keverék 406 Ft/liter 

LPG autógáz 214 Ft/liter 
 

2017. február 1-je és február 28-a között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

 
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin 328 Ft/liter 

Gázolaj 316 Ft/liter 

Keverék 363 Ft/liter 

LPG autógáz 210 Ft/liter 

 

2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők, határidők 

 

2017.03.12(13).  Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal kapcsolatos adókról, járulékokról 

és egyéb adatokról (1708A és 1708M) 

Havi adók, járulékok átutalása (SZJA, nyugdíj,- egészségbiztosítási járulék,  

EHO, szociális hozzájárulási adó) 

2017.03.20.   Általános forgalmi adó bevallása, befizetése (havi bevallók 1765) 

 

3. 

Szövetségi tagdíj 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a 2016. negyedik negyedévi szövetségi tagdíj számlája december 

hónap második hetében kipostázásra került.  Kérjük, hogy azon tagszervezeteink, akik e számlánk 

összegét, valamint esetleges tavalyi elmaradásukat még nem rendezték, minél hamarabb tegyenek 

eleget ezirányú fizetési kötelezettségüknek. 

 

Hírek, információk 
 

1. 

A vadászati törvény módosítása alapján az egyéni lőjegyzéket 2017. március 1-jétől nem kell 

használni, azt eltörölték. Felhívjuk ezért a tagszervezeteink figyelmét, hogy a házi-

szabályzatokban is módosítsák a lőjegyzék vezetési kötelezettséget. 

 



2. 

Azon vadászatra jogosultaknak, akik már rendelkeznek vadászatra jogosult nyilvántartásba vétellel, 

idén tavasszal is folytatódik a szalonka monitoring program, mely szerint a programban résztvevő 

vadgazdálkodóknak 12 héten át tart a Magyarországon átvonuló erdei szalonkák megfigyelése, 

kvótarendszer alapján történő mintagyűjtése. A monitoring során a megfigyeléseket, a már 

megszokott formában dokumentálni kell, majd azt leadni a Vadászszövetségünknek. Emellett 

minden elejtett madárból szárnymintát és ivarszerveket is el kell juttatni a gödöllői Egyetemnek.  
 

3. 

A Vadászkamarával közösen február 4-én tartottuk megyei vadászbálunkat. A fenséges étkek és 

italok, az évek óta visszajáró törzsvendégek, vadászbarátok, az ajándéksorsolás élménye, továbbá a 

kedvelt talpalávalók mind-mind hozzájárultak a majdcsak reggelig tartó nagyszerű hangulathoz és 

mulatsághoz. 

4. 

Vadászszövetségünk közhasznú tevékenységének ellátásához kérünk minden természetszeretőt, 

hogy 2016. évi adója 1%-ának felajánlásával támogassa törekvéseinket, a vadászati 

hagyományok ápolását, a vadállomány, a természeti környezet védelmét.  

Támogatásának megvalósításához az szükséges, hogy a személyi jövedelemadó bevallásában 

található rendelkező nyilatkozaton a kedvezményezett adószámánál a 19066754-2-05 számot, a 

kedvezményezett nevénél pedig a Vadászszövetség-et tünteti fel. 

Kérjük, hogy kérésünket, lehetőség szerint vadászbarátaikkal, tagjaikkal is ismertessék. 
 

5. 

Hullajtott agancs gyűjtés! 

Egyre gyakrabban találkozhatunk levetett gímagancsokkal a természetben, hiszen az öreg bikák 

február elején már elhullathatják koronájukat. A fejdíszeket azonban csak az adott területen 

vadászatra jogosult szervezet engedélyével szabad összeszedni, ugyanis annak tulajdonát képezik. E 

nélkül a gyűjtés lopásnak minősül, míg az agancsok felvásárlása orgazdaságnak. 
 

A hullajtott agancs gyűjtésének visszaszorítására az alábbiakban, - segítségképpen - a jogszabályi 

hátteret közöljük: 

A vadászati törvény 9. § (2) bekezdése értelmében a hullatott agancs a területen vadászatra jogosult 

szervezet tulajdona. A nevezett jogszabály végrehajtási rendelete 77. §-ának (5) bekezdésében úgy 

rendelkezik: „A vadászterületen a hullott agancsot, illetve az elhullott vad trófeáját a jogosult 

előzetes írásbeli hozzájárulásával szabad gyűjteni.” E nélkül tehát a hullott agancs gyűjtése 

lopásnak minősül!  

Továbbá a vadászati hatóság vadvédelmi bírságot is kiszabhat az illegális agancsgyűjtőkre a 

Vadászati törvény értelmében: aki a vadat tiltott módon zaklatja, az legalább tízezer, legfeljebb 

kétszázezer forintra bírságolható, és a bírság ismételten is kiszabható (84. § (1) f) és (2)). 
 

A szarvasok hajtása az erdőben, amely agancstő-sérüléshez vezet, szabadságvesztéssel is 

büntethető. A Büntető Törvénykönyv 244. §-a értelmében „aki (…) gerinces állattal szemben 

indokolatlanul olyan bánásmódot alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy annak maradandó 

egészségkárosodását vagy pusztulását okozza, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel 

büntetendő; (…) a büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha az állatkínzás 

több állat maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza.” 
 
 

Vadásztársi üdvözlettel: 

 

 
 

 

  Dr. Székely László      Tóth Á. Dénes 

   elnök      megyei fővadász 

 
3526 Miskolc, Tass u. 18. Tel/fax: 46/504-125; 504-126 info@vadaszszovetseg.hu 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600055.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400079.FVM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200100.TV


             Melléklet

      

Közlemény 
a hivatásos vadászok rendészeti nyilvántartásáról 

 

A hivatásos vadászok - mint rendészeti feladatokat ellátó személyek - foglalkoztatásával 

kapcsolatban, a 2017. március 1-jét követően felmerülő esetleges változások miatt, a Tisztelt 

vadgazdálkodókat, vadászatra jogosultakat, az alábbiakról tájékoztatom: 

 

Amennyiben a vadászatra jogosult – munkáltató – neve és az általa foglalkoztatott hivatásos 

vadász személyében változás nem történik, úgy a vadásztársaságnak teendője nincs. 

 

1. Igazolvány csere ügymenet 
 

Ha a munkáltató neve változik, de az általa foglalkoztatott hivatásos vadász személyében 

változás nem történik, abban az esetben az igazolvány cseréjét kell kezdeményezni, mivel az 

tartalmazza a munkáltató nevét. 

 

Mint ahogy az új szolgálati igazolvány és szolgálati jelvény kiadására, úgy a már meglévő 

igazolványok cseréjére irányuló közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása is Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyében, a B-A-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztályának 

a hatáskörébe tartozik. 

 

Elérhetőség: 

Levelezési cím: 3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. sz. Pf.:161.  

Ügyintézés helye: Miskolc, Szeles u. 73. (személyes benyújtás esetén) 

Tel.:(46) 514-500 / 72-41, 72-42-es mellékek. Fax.: (46) 514-500 / 71-44 

Ügyfélfogadási idő: Kedd - Szerda de. 08.00-12.00 du. 13.00-15.00. 

 

A szolgálati igazolvány cseréje díjköteles. 

 

A 69/2012. (XII. 14.) BM rendelet szerint, az igazgatási szolgáltatási díj az alábbi: 

  A B 

1. Az igazgatási szolgáltatási díjköteles eljárás megnevezése Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (Ft) 

3. igazolványcsere, pótlása 3250 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság előirányzat-felhasználási keret- számla 

száma: 10027006-01451519-00000000. 

 

A díjfizetés átutalással vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel (csekken) is teljesíthető.  

 

A készpénz átutalási megbízás (csekk) a főkapitányságon és a rendőrkapitányságokon is 

beszerezhetőek. 

 

Az igazolvány cseréje esetén: „69/2012. (XII.14.) BM rendelet 3. pontja” szöveget kell az 

átutalás, illetőleg a csekk közlemény rovatában feltüntetni.  

 

Az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről számla kiállítását csak abban az esetben tudjuk 

teljesíteni, ha a befizető a munkáltató. 

A foglalkoztatott nevét a közlemény rovatban fel kell tüntetni!  

 



Az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló feladóvevényt, vagy banki átutalásról szóló 

igazolás másolatát a kérelemhez csatolni kell! 

 

A kérelem formanyomtatvány a rendőrség honlapjáról letölthető: 
 

A nyomtatvány a www.police.hu oldalon / ügyintézés / nyomtatványok / rendészeti feladatokat 

ellátó személyek / kérelem igazolvány cseréjéhez / fülre kattintva érhető el. 

 

A kérelmeket postai úton, vagy személyesen lehet benyújtani.  

 

A kérelmet benyújtó és az igazolványt átvevő személy hozza magával: 

 

- személyazonosító igazolványát 

- ha munkáltatói jogkör gyakorlója: aláírási címpéldányt, vagy bélyegzőt 

- ha a munkáltató megbízásából jár el: a munkáltató meghatalmazását, a munkáltató 

aláírásával és bélyegző lenyomattal ellátva. 
 

2. Szolgálati igazolvány és szolgálati jelvény  

visszavonásának ügymenete 
 

Amennyiben a vadásztársaság, vagy földtulajdonosi vadászati közösség jogutód nélkül 

megszűnik, az általa foglalkoztatott hivatásos vadász szolgálati igazolványának és jelvényének 

visszavonását kell kezdeményezni.  

 
Ez azért szükséges, mert ha a társaság megszűnik, azzal egyidejűleg a hivatásos vadász 

munkaviszonya is megszűnik. 

 

Ebben az esetben, a munkáltató köteles a szolgálati igazolványt és a szolgálati jelvényt bevonni 

és azokat a B-A-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztályának – a 

jogviszony megszüntetésére vonatkozó tájékoztatással egyidejűleg – megküldeni. 

 

A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az érintett személy nevét, személyes adatait, a munkaviszony 

megszűnésének dátumát, a bevont igazolvány és jelvény számát. 

 

Ezt követően a rendőrség haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 15 napon 

belül a szolgálati igazolványt és a szolgálati jelvényt visszavonja, amelyről a munkáltatót és az 

érintett személyt értesíti. 
 

3. Új igazolvány és jelvény kiadásának ügymenete 
 

Ha új társaság alakul és hivatásos vadászt alkalmaz, részére új szolgálati igazolvány és jelvény 

kiváltása szükséges. 
Ha a hivatásos vadász korábban már rendelkezett szolgálati igazolvánnyal és jelvénnyel, de az 

bevonásra került akkor is új igazolványt és jelvényt kell kérelmezni. 

 

Az új szolgálati igazolvány és szolgálati jelvény kiadására irányuló közigazgatási hatósági eljárás 

lefolytatása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében, a B-A-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság 

Igazgatásrendészeti Osztályának a hatáskörébe tartozik. 

 

Elérhetőség: 

Levelezési cím: 3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. sz. Pf.:161.  

Ügyintézés helye: Miskolc, Szeles u. 73. (személyes benyújtás esetén) 

Tel.:(46) 514-500 / 72-41, 72-42-es mellékek. Fax.: (46) 514-500 / 71-44 

Ügyfélfogadási idő: Kedd - Szerda de. 08.00-12.00 du. 13.00-15.00. 



A szolgálati igazolvány és jelvény kiadását a munkáltatónak, kérelem formanyomtatványon és 

az ahhoz tartozó nyilatkozatok felhasználásával kell kezdeményeznie a fenti hatóságnál.  

 

A kérelem formanyomtatvány és az ahhoz tartozó nyilatkozatok a rendőrség honlapján, a 
 

www.police.hu / ügyintézés / nyomtatványok / rendészeti feladatokat ellátó személyek / kérelem 

igazolvány és jelvény kiállítás kezdeményezéséhez / fülre kattintva érhetők el. 

 

A szolgálati igazolvány és szolgálati jelvény kiadására irányuló eljárás díjköteles. 

A 69/2012. (XII. 14.) BM rendelet szerint, az igazgatási szolgáltatási díjak az alábbiak: 

  A B 

1. Az igazgatási szolgáltatási díjköteles eljárás megnevezése Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (Ft) 

2. első igazolvány kiállítása 4000 

4. jelvény kiadása 2100 

 

Tehát első alkalommal az igazolvány és jelvény kiadásához 6.100 Ft díjat kell fizetni, amelyet az 

ügyben eljáró szerv, számlájára kell teljesíteni. 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság előirányzat-felhasználási keret- számla 

száma: 10027006-01451519-00000000. 

 

A díjfizetés átutaláson kívül fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel (csekken) is teljesíthető.  

 

Az első igazolvány és jelvény kiváltásakor az átutalás, illetőleg a csekk közlemény rovatában a 

„69/2012 BM rendelet 2., 4. pontja” szöveget kell feltüntetni.  

 

Az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről számla kiállítását csak abban az esetben tudjuk 

teljesíteni, ha a befizető a munkáltató. 

A foglalkoztatott nevét a közlemény rovatban fel kell tüntetni!  

 

Az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló feladóvevényt, vagy banki átutalásról szóló 

igazolás másolatát a kérelemhez csatolni kell! 

 

A kérelmeket postai úton, vagy személyesen lehet benyújtani.  

 

A kérelmet benyújtó és az igazolványt és jelvényt átvevő személy hozza magával: 

 

- személyazonosító igazolványát 

- ha munkáltatói jogkör gyakorlója: aláírási címpéldányt, vagy bélyegzőt 

- ha a munkáltató megbízásából jár el: a munkáltató meghatalmazását, a munkáltató 

aláírásával és bélyegző lenyomattal ellátva. 
 

Fontos, hogy a kérelmek elbírálásakor a rendőrség a jogszabályban előírt előéleti feltételeket 

nem vizsgálja, mivel azok nem az igazolvány és jelvény kiadásának feltételei, hanem a 

foglalkoztatásé, ezért azok ellenőrzése a munkáltató kötelessége. 

 

Az alkalmazás feltételeit a törvény 5. §-a határozza meg. 

 

Ennek értelmében a rendészeti feladatokat ellátó személy, az lehet, aki: 

 

 magyar állampolgár  

 tizennyolcadik életévét betöltötte; 

 cselekvőképes; 



 feladata ellátásához a törvényben és külön jogszabályban előírt képesítési feltételekkel 

rendelkezik; 

 büntetlen előéletű;  

 a törvényben meghatározott bűncselekmények elkövetése miatt bűnügyi nyilvántartásban 

nem szerepel. 

 

A munkáltató – arról, hogy a fentiekben felsorolt feltételeket ellenőrizte – a kérelem 

benyújtásával egyidejűleg a kérelem mellékletét képező nyomtatványon nyilatkozatot tesz. 

 

Az előéleti feltételek közül a cselekvőképesség és a büntetlen előélet igazolása (ideértve a 

bűnügyi nyilvántartás adatait) a nyilvántartó hatóságtól történő adatkérés útján történik, az 

alábbiak szerint: 

 

Cselekvőképesség igazolása: 

A cselekvőképességről szóló igazolást az Országos Bírósági Hivataltól (a továbbiakban: OBH) 

kérelem nyomtatvány kitöltésével lehet megkérni. 

Az adatszolgáltatás díjköteles, melynek díja a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok 

nyilvántartása részletes szabályainak megállapításáról szóló 16/2014. (III. 13.) KIM rendelet 17. § 

(2) bekezdése szerint: 3000 Ft. 

A befizetést csekken, vagy átutalással lehet teljesíteni. 

A díjfizetési kötelezettséget postai készpénz-átutalási megbízással (csekken) az OBH  Magyar 

Államkincstárnál vezetett 10032000-00319542. számú fizetési számlájára történő befizetéssel lehet 

teljesíteni.  

A csekk az OBH-ban, illetve a járásbíróságokon ügyfélfogadási időben igényelhető. 

A csekk igazoló szelvényét az adatszolgáltatás iránti kérelemhez mellékletként csatolni kell. 

 

A nyomtatvány és kitöltési segédlet az Országos Bírósági Hivatal honlapjáról is letölthető  

(http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/nyomtatvanyok-urlapok/gondnokoltakkal-

kapcsolatos-nyomtatvanyok) 

 

A kérelmet az alábbi címre kell küldeni: 

 

Országos Bírósági Hivatal 

címe: 1055 Budapest Szalay u. 16. 

 

Büntetlen előélet igazolása: 

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalától kell lekérni, a postán 

kapható Hatósági Erkölcsi Bizonyítvány (bizonyítvány) egységcsomagban található „Hatósági 

Erkölcsi Bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap” kitöltésével, az alábbiak szerint: 

 

 az I. pontban a kérelmező (hivatásos vadász) személyi adatait kell megadni. 

 

 a II. pontban azt a címet kell beírni, ahová a bizonyítvány megküldését kéri.  

Javasoljuk, hogy a bizonyítványt a kérelmező saját címére kérje.  

 

 a III. pontban, mivel valamely törvény által meghatározott speciális feltételeknek való 

megfelelés igazolását kell kérni, az „igen” szó előtti karikába kell „X”-et tenni. 

 

 a IV. pontban az utolsó, „más törvénynek való megfelelés” igazolását kell kérni, ezért az 

üres részbe a „2012. évi CXX” törvény „5” §-a szöveget kell beírni. 

 

 az V. pontot nem kell kitölteni. 

 

 a VI. pont kitöltése abban az esetben szükséges, ha a kérelmező számla kiállítását kéri.  

 



A foglalkoztatás feltételeinek meglétét a rendészeti feladatokat ellátó személy a munkáltatója 

felé köteles igazolni, azokat a rendőrség részére nem kell megküldeni. 

 

Az igazolvány arcképes, ezért a kérelem jóváhagyását követően a munkáltatót értesítjük arról, hogy 

rendészeti feladatokat ellátó személynek 8 napon belül fotózás céljából a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatánál jelenjen meg. 

Az igazolványok gyártása csak ezt követően történik. 

 

Ha a hivatásos vadász korábban már rendelkezett szolgálati igazolvánnyal, újbóli fotózáson 

nem kell megjelennie. 

 

A Humánigazgatási szolgálat címét, elérhetőségét és ügyfélfogadási rendjét az értesítésben 

közöljük. 

 

Ha az igazolvány elkészült, a rendőrség értesíti a munkáltatót a személyes átadás céljából. Az 

igazolvány és jelvény kizárólag a munkáltató vagy meghatalmazottja részére kerül átadásra. 

 

4. Képzés, vizsgáztatás 
 

A hivatásos vadásznak – mint rendészeti feladatokat ellátó személynek – képzésen kell részt 

vennie és vizsgát kell tennie (csak azokra a hivatásos vadászokra vonatkozik, akik nem 

rendelkeznek még vizsgával). 

 

Ha a hivatásos vadász korábban már részt vett a képzésen és sikeres vizsgát tett, amelyről 

tanúsítvánnyal rendelkezik, az érvényes, tehát azon újból nem kell részt vennie. 

 

A 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet a fent hivatkozott törvényben foglalt felhatalmazás alapján 

rendelkezik a rendészeti feladatokat ellátó személyek, képzéséről és vizsgáztatásáról. 

 A képzés és a vizsgáztatás a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság 

(a továbbiakban: KSZF) hatáskörébe tartozik.  

 

A KSZF gondoskodik: 

- a képzéshez szükséges oktatókról, 

- a képzés és vizsgáztatás helyszíneiről, 

- az elméleti oktatáshoz kapcsolódó segédanyagokról, 

- a gyakorlati oktatáshoz szükséges eszközökről. 

 

A vizsga tárgya a törvény szerinti intézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazásával 

kapcsolatos elméleti ismeretek és azok gyakorlati alkalmazása. A vizsga feltétele a képzésen 

történő részvétel.  

 

A jogszabály kétféle képzést rendszeresít. Első esetben minden rendészeti feladatokat ellátó 

személynek 40 órás időtartamú képzésben kell részt vennie.  

 

Azon személyek esetében, akik rendészeti feladatokat ellátó személyként kívánnak elhelyezkedni, 

azonban még nem állnak foglalkoztatásban, először részt kell venniük a képzésen, és sikeres 

vizsgát kell tenniük, majd ezt követően elhelyezkedve kezdeményezheti munkáltatójuk a szolgálati 

igazolvány és jelvény megszerzését.  

 

Képzés helye: 

Miskolci Rendészeti Szakközépiskola 

 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78. 

 Tel: (46) 412-060  

E-mail: mrszki@mrszki.hu  

 



Tekintettel arra, hogy a képzés és vizsgáztatás lebonyolítása nem a rendőrség feladata, 

bővebb információval nem tudunk szolgálni. 

 

A vonatkozó jogszabályok: 

 az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes 

törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. 

törvény 
 a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és 

vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet 

 a rendészeti feladatokat ellátó személyek szolgálati igazolványának és a szolgálati 

jelvényének kiadásához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 69/2012. (XII. 14.) 

BM rendelet 
 a rendészeti feladatokat ellátó személyek és a segédfelügyelők által alkalmazható 

kényszerítő eszközök igénylésének, átvételének és visszavételének szabályairól, a térítés 

módjáról, a kényszerítő eszközök típusaira, fajtáira és az alkalmazásukra, valamint a 

jelentéstétel és a kivizsgálás rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 86/2012. (XII. 

28.) BM rendelet 

Miskolc, 2017. február 8. 

Majóczki Zsolt c. r. alezredes 

B-A-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság 

 

 

 

 

 


