
 

A Hivatásos Vadászok Szolgálati Szabályzata 

 
Az előkészítő bizottság egyhangú véleménye, hogy a tervezet a jogszabályok várható változására tekintettel 

véglegesnek nem tekinthető. A jogi környezet módosulásával a szabályzatot folyamatosan aktualizálni kell! 

 

A Szolgálati Szabályzat hatálya 

 

A Szabályzat hatálya kiterjed a vadászatra jogosultak által igénybe vett hivatásos vadászok 

vadászterületen végzett szolgálati tevékenységére, valamint szolgálati időn kívüli 

tevékenységére minden olyan esetben, amikor működési területén hivatásos vadászként 

fellépése indokolt. 

 

A hivatásos vadász 

 

Hivatásos vadász, mint rendészeti feladatokat ellátó személy, a vadászatra jogosultnál 

vadgazdálkodási, vadvédelmi szakirányítási feladatokat lát el, akit 

– a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitányság nyilvántartásba vesz, és a munkáltatója 

kezdeményezésére részére szolgálati igazolványt, valamint szolgálati jelvényt állít ki 

– az Országos Magyar Vadászkamara és megyei ( területi ) szervezeteinek hivatásos 

vadászi nyilvántartásában szerepel, 

– jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkezik, 

– a működési helye szerinti illetékes vadászati hatóság előtt esküt tett, 

– a jogszabályban előírt fajtájú vadászati lőfegyver és igény esetén maroklőfegyver 

tartására jogosító hatósági engedéllyel rendelkezik,  

– a vadászati hatóság által hitelesített szolgálati naplóval, rendelkezik 

– ebben a munkakörben foglalkoztatása legalább a heti 36 órát eléri. 

A hivatásos vadász feladatait az érvényben lévő, a hivatásos vadászok tevékenységére és 

feladatvégzésére vonatkozó jogszabályok, a szolgálati esküjében foglaltak, a hivatásos vadász 

szolgálati szabályzata, továbbá a vadászatra jogosulttal megkötött munkaszerződés és a 

munkaköri leírás alapján végzi. 

 

A vadászatra jogosult vadászterületenként egy, illetve minden megkezdett 3000 ha után 

legalább egy hivatásos vadász igénybevételéről önállóan, vagy más jogosulttal közösen 

köteles gondoskodni. 

A vadászatra jogosult a hivatásos vadász igénybevételéről, működési területéről, 

igénybevételének megszűnéséről, illetve működési területének megváltoztatásáról köteles 15 

napon belül tájékoztatni a működésének helye szerinti  

– rendőrhatóságot, 

– vadászati hatóságot, továbbá 

– a hivatásos vadász lakóhelye szerint illetékes vadászkamarát. 

A hivatásos vadász a munkáltató székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőrhatóság 

által, a munkáltatója kezdeményezésére kiállított szolgálati igazolvánnyal és szolgálati 

jelvénnyel rendelkezik, egyúttal a rendőrhatóság mint rendészeti feladatokat ellátó személyt 

nyilvántartásba veszi. 

Amennyiben a munkavégzéshez szükséges jogviszonya bármely okból megszűnik, úgy 

munkáltatója köteles a szolgálati igazolványt és jelvényt bevonni és azokat az illetékes 

rendőrhatóságnak megküldeni. Ezen túlmenően a rendőrhatóság is jogosult az igazolványt és 

jelvényt visszavonni a 2012. évi CXX tv. 8. és 9.§-ában meghatározott esetekben. 

A hivatásos vadász a működési helye szerint illetékes vadászati hatóság előtt a miniszter által 

rendeletben meghatározott szövegű esküt tesz. Az eskü letételét követően a vadászati hatóság 

a hivatásos vadászt nyilvántartásba veszi, továbbá a hatóság által hitelesített szolgálati naplót 

ad át. 

Az esküt tett hivatásos vadászokról az Országos Magyar Vadászkamarának a hivatásos vadász 

lakóhelye szerinti területi szervezete nyilvántartást vezet.  



 

 

 

2 

2 

 

A hivatásos vadász jogállása 

 

Feladatának ellátása során  közfeladatokat ellátó  személynek minősül, s ebbéli minőségében 

fokozott védelem illeti meg, ami egyben fokozott felelősséget jelent.  

 

A hivatásos vadász kötelezettségei 

 

A hivatásos vadász kötelezettségei egyben jogosultságait is jelentik, jogai és kötelezettségei 

összefüggenek. 

A hivatásos vadász legfőbb kötelessége a vadállománynak és a vadállomány élőhelyének, 

továbbá a vadászterülethez kötődő természeti értékek védelme. 

Szolgálati tevékenysége során működési területét köteles rendszeresen ellenőrizni. 

Tevékenységét a vadászatra jogosult iránymutatása alapján általában önállóan végzi. 

Szolgálati tevékenysége közben szolgálati jelvényét és igazolványát magánál tartani köteles. 

A hivatásos vadász köteles személyi feltételeinek meglétéhez szükséges igazolások, 

vizsgálatok, hatósági engedélyek érvényességi idejét figyelemmel kísérni és azokat a jogosult 

költségére megújítani. A vadászjegy, továbbá a vadász felelősségbiztosítás és a kamarai tagdíj 

költségét szintén a jogosult viseli. 

Köteles továbbá a rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről szóló 2012. évi 

CXX. törvényben meghatározottakat teljesíteni, az előírt tanfolyamon részt venni, 

eredményes vizsgát tenni, illetve munkája során az ezen jogszabályban írtaknak megfelelően 

eljárni. 

Köteles a jogszabályban előírt egyenruhát és a kötelezően előírt felszereléseket a jogosult 

költségére beszerezni és azokat szolgálatteljesítés közben viselni ill. használni  

 

A vadászati hatóság által kiadott szolgálati naplóját ha betelt, vagy hivatásos vadászi 

igénybevételének megszűnésekor köteles a vadászati hatóságnál záradékoltatni, 5 évig 

megőrizni és igény esetén az ellenőrzésére jogosultak (vadászatra jogosult, vadászati hatóság, 

rendőrség) rendelkezésére bocsátani. Az ellenőrzésre jogosultak a szolgálati naplóba 

bejegyzéseket tehetnek, illetve annak tartalmáról másolatot készíthetnek. 

A napló elvesztése, vagy megsemmisülése esetén ezt haladéktalanul jelentenie kell a 

vadászatra jogosultnak, akinek ezt öt napon belül be kell jelentenie a vadászati hatóságnál. 

A napló az a hiteles okirat, amely a hivatásos vadász bejegyzései alapján tanúsítja a hivatásos 

vadász munkavégzését, helyettesíti a jelenléti ívet. 

A hivatásos vadász szolgálati naplójába hónap, nap, óra és perc megjelöléssel köteles 

bejegyezni minden nap szolgálatának kezdetét és annak befejezését. Ennek alapján állapítható 

meg tehát, hogy a munkaszerződésében rögzített munkaidőt teljesítette. 

A naplónak továbbá tartalmaznia kell mindazon eseményeket, intézkedéseket, amelyekkel 

szolgálata idején a hivatásos vadász találkozott. 

 

A hivatásos vadász részére a vadászatra jogosult köteles az alábbi szolgálati  felszerelést 

biztosítani: 

– a vadászterület jellegének megfelelő vadászlőfegyver tokkal,  

– golyós lőfegyver esetén céltávcsővel, 

– a jogszabályban meghatározott vegyi eszköz, 

– vadásztőr, 

– táska,  

– távcső tokkal, 

– kézi lámpa, 

– egyéni sebkötöző csomag, 

– valamint a működési terület térképe. 

 



 

 

 

3 

3 

Szolgálatteljesítés időtartama alatt kötelező felszerelése 

– egyenruha, 

– szolgálati napló, 

– szolgálati jelvény, 

– szolgálati igazolvány, 

– személyi igazolvány, 

– egyéni sebkötöző csomag, 

– mobiltelefon 

 

Felszerelése, ha munkavégzése azt indokolja 

– látcső, 

– vadászlőfegyver tokkal, 

– nagyvad utánkeresése során a kegyelemlövés leadásához szükséges maroklőfegyver 

tokkal, 

– fegyvertartási engedély, 

– állami vadászjegy, 

– szolgálati kutya, 

– rendszeresített rendőrbot, vagy azzal egy tekintet alá eső minden más – a 

rendszeresített rendőrbotéval azonos hatású – alkalmi eszköz, 

– vadásztőr, 

– kézilámpa, 

– a jogszabályban meghatározott vegyi eszköz (86/2012. (XII.28.) BM rendelet 1.§), 

– fényképezőgép (lehetőleg dátumot feltüntető) 

 

A hivatásos vadász szükség szerint kapcsolatot tart: 

– földtulajdonosokkal, földhasználókkal 

– szomszédos vadászatra jogosultak nevesített képviselőivel, 

– rendőrséggel, 

– vadászati hatósággal, 

– természetvédelmi őrszolgálattal, 

– a mezőőri szolgálattal, 

– erdőőri szolgálattal, erdészeti szakszemélyzettel, 

– a helyi polgárőrséggel, 

– a halőrrel, 

– a hegyőrrel, 

– a honvédséggel. 

A hivatásos vadász működési területén szolgálatot teljesítő más őrszolgálatok munkáját 

köteles igény esetén segíteni úgy, hogy az őrszolgálat tagjának hatáskörébe tartozó ügyben 

nem intézkedhet, de személyének védelmében, dolog őrzésében vagy helyszín biztosításában 

részt vesz, szükség esetén a hírközlésben segítséget nyújt. Saját feladatának ellátásához, 

indokolt esetben a társ őrszolgálatok hasonló segítségét igényelheti. 

 

Rendőri szerv felhívására köteles a rendőr által megjelölt módon közreműködni. 

 

Védett állat, vagy annak bármely fejlődési alakja veszélyeztetése esetén haladéktalanul értesíti 

a természetvédelmi hatóságot. Ugyanígy jár el más természeti érték megkárosítása, vagy 

veszélyeztetése esetén is. 

 

Elpusztult védett állat észlelésekor az állat tetemét, illetve a vadászterületen tartózkodó 

személynél lévő védett állatot vagy annak bármely fejlődési alakját lefoglalja, és erről 

haladéktalanul értesíti a természetvédelmi hatóságot. Egyidejűleg megállapítja az érintett 

személy kilétét, az igazoltatásra vonatkozó eljárás előírásai szerint. 
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Ahol a vadászatra jogosult engedélyezte a hullott agancs gyűjtését, ott feladatához kötődően 

ellenőrzi és irányítja a gyűjtést. A vadászterületen tartózkodó olyan személytől, aki engedély 

nélkül gyűjtött vagy talált agancsot, vagy más trófeát tart magánál, azt a vadászatra jogosult 

részére átvételi elismervény ellenében lefoglalja. 

 

Köteles a működési területén elejtett, vagy elhullott vad trófeáját egyéb megállapodás 

hiányában kikészíteni, és bírálatra bemutatni. Felelős azért, hogy a bírálaton a trófeás vad 

elejtőjének személye egyértelműen azonosítható legyen. 

Köteles továbbá a bármi okból elhullottan fellelt vadat szolgálati naplójába bevezetni. 

 

Köteles a működési területére vonatkozóan az éves vadgazdálkodási terv 

állományhasznosítására javaslatot tenni, ill. az állománybecslési jelentéshez adatot 

szolgáltatni a tervezést, ill. jelentéskészítést megelőzően. Javaslatait a szolgálati naplóban 

dokumentálja  

 

Köteles kiemelten odafigyelni a vad által okozott, a vadászati és a vadban okozott károk 

megelőzésére, mértékük csökkentésére, amelynek érdekében a földtulajdonosokkal, 

földhasználókkal napi kapcsolatot tart. A kárveszély kialakulását, illetve a kár megjelenését 

azonnal köteles a vadászatra jogosultnak jelenteni és a jogosult rendelkezése szerint részt 

venni a mezőgazdasági és erdei kárelhárítási tevékenységben, valamint a vadkárbecslési 

eljárásokban. 

 

Köteles az általa ellenőrzött vadászterületen gépjármű-vad ütközés esetén a helyszínelésen 

részt venni, a fellelt és elpusztult vad további sorsáról gondoskodni. 

 

Köteles a feltehetően vadvédelmi bírság kiszabását maga után vonó, illetve a vélhetően 

jogszabályba ütköző, jogosulatlan vadászatot, vad-elejtést, vagy annak kísérletét elsőként a 

rendőrség, másodsorban a vadászatra jogosult felé telefonon haladéktalanul bejelenteni. 

 

A működési területén a vadgazdálkodási, vadászati berendezésekről nyilvántartást vezet, ezek 

megfelelő műszaki állapotról gondoskodik. 

 

A jogosult rendelkezése alapján a bér- és vendégvadászok kísérésében köteles részt venni. 

Kísérő vadászként köteles ellenőrizni a bér- és vendégvadászok vadászatra vonatkozó 

személyi feltételek meglétét, és szükséges adatokat a vadászati naplóban, a vadászat 

eredményét a vadászati engedélyben és a vadászati naplóban rögzíteni.  

 

A hivatásos vadász – mint rendészeti feladatokat ellátó személy – a 2012. évi CXX tv. 

rendelkezései szerint feladatainak ellátása során az alábbi intézkedéseket teheti, illetve 

kényszerítő eszközöket alkalmazhatja, figyelemmel a 86/2012 (XII.28.) BM rendeletben 

foglaltakra is. 

 

Intézkedések 

– épület, létesítmény és egyéb vagyontárgy őrzése, jogellenes cselekmény folytatásának 

megakadályozása, 

– a tetten ért személy visszatartása, 

– dolog – átvételi elismervény ellenében történő – ideiglenes elvétele 

– igazoltatás, 

– jármű feltartóztatása, ruházat, csomag, valamint jármű átvizsgálása. 

 

Kényszerítő eszközök és a vadászlőfegyver birtoklásának szabályai 

A hivatásos vadász törvényben meghatározott feladatai ellátása során 



 

 

 

5 

5 

– az intézkedés kikényszerítése céljából vegyi eszközt,  

– kizárólag önvédelmi célból szolgálati kutyát, valamint rendőrbotot, 

– nagyvad utánkeresése során a kegyelemlövéshez maroklőfegyvert, 

– sérült, vagy sebzett nagyvad elejtése érdekében vadászlőfegyvert 

tarthat magánál. 

 

A hivatásos vadász a vegyieszközt és a rendőrbotot az illetékes megyei (fővárosi) 

rendőrfőkapitányságtól igényelheti munkáltatójának költségtérítése mellett a 86/2012 

(XII.28.) BM rendeleten foglaltak alapján. 

 

 

Intézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazásának általános elvei és szabályai 

 

Intézkedési szabályok 

 

A hivatásos vadász a törvényben meghatározott feladatainak ellátása során a testi épséghez, a 

személyes szabadsághoz, valamint a tulajdonhoz fűződő jogokat, a rendészeti feladatokat 

ellátó személyek tevékenységéről szóló 2012. CXX. törvényben foglaltak szerint 

korlátozhatja. 

 

A hivatásos vadász – mint rendészeti feladatokat ellátó személy köteles intézkedni, vagy 

intézkedést kezdeményezni, ha illetékességi területén a feladatai ellátása során 

jogszabálysértő tényt, tevékenységet, mulasztást észlel, vagy olyan tényt, tevékenységet, 

mulasztást hoznak tudomására, amely a feladatai ellátásával összefüggő ügyben beavatkozást 

tesz szükségessé. 

Ugyanígy köteles a feladataival összefüggésben hozzáfordulóknak a tőle elvárható segítséget, 

illetve felvilágosítást megadni. 

A hivatásos vadász által alkalmazott intézkedés nem okozhat olyan hátrányt, amely 

nyilvánvalóan nem áll arányban az intézkedés törvényes céljával. 

Több lehetséges és alkalmas intézkedés, vagy kényszerítő eszköz közül azt kell választani, 

amely az eredményesség biztosítása mellett az intézkedéssel érintettre a legkisebb 

korlátozással, sérüléssel, vagy károkozással jár. 

A hivatásos vadász a kényszerítő eszköz alkalmazása előtt a – ha ez annak célját nem 

veszélyezteti és erre a körülmények alapján lehetősége van – előzetesen figyelmeztetni 

köteles az intézkedés alá vont személyt, hogy kényszerítő eszköz alkalmazására kerül sor. 

Az intézkedés folytán megsérült személy részére – amint ez lehetséges – segítséget kell 

nyújtani, szükség esetén gondoskodnia kell arról, hogy a sérültet orvos elláthassa, kórházi 

elhelyezés esetén – amennyiben arról tudomása van – gondoskodnia kell arról is, hogy a sérült 

hozzátartozója, vagy más vele kapcsolatban álló személy a kórházi elhelyezésről értesüljön. 

 

A vegyi eszköz alkalmazására csak abban az esetben kerülhet sor, ha az intézkedés alá vont 

személy ellenállása testi kényszer alkalmazásával nem törhető meg. 

A hivatásos vadász az intézkedés megkezdése előtt – ha az az intézkedés eredményességét 

veszélyezteti, az intézkedés befejezésekor - köteles szolgálat igazolványának egyidejű 

felmutatásával nevét, az őt alkalmazó vadászatra jogosult megnevezését és ahhoz tartozását, 

valamint az intézkedés tényét és célját közölni. 

 

Képfelvétel készítése 

 

Büntető- vagy szabálysértési, illetve feltehetően vadvédelmi bírság kiszabását maga után vonó 

cselekmény elkövetésének bizonyításához a helyszínen a hivatásos vadász felvételt készíthet. 

Eljárás kezdeményezésével egyidejűleg az illetékes hatóságnak a felvételt átadja, megjelölve, 

hogy az mikor készült és mi a tartalma, illetve mely esemény megtörténtét bizonyítja. 
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A felvétel készítésében a hivatásos vadász is alapvetően érdekelt, ezzel is bizonyítani tudja 

intézkedésének megalapozottságát, az azt kiváltó eseményeket 

 

Terület biztosítása 

 

Amennyiben a vadászatra jogosult vadászati tevékenysége közben (pl. társas vadászat 

rendezése) szükségessé válik a vadászterület egyes részeinek vadászati vagy vadvédelmi 

indokkal való lezárása, akkor a hivatásos vadász – az őt alkalmazó vadászatra jogosulttal 

egyetértésben - jogosult megakadályozni a biztosított területre illetéktelenek belépését, az 

illetéktelenül ott tartózkodókat távozásra felszólítani, minden esetben tudomásukra hozni ezen 

személyeknek intézkedésének okát. 

 

Eljárás fertőző állatbetegség észlelése esetén 

 

Fertőző állatbetegség vélelmezése esetén a hivatásos vadász haladéktalanul értesíti 

egyidejűleg a vadászatra jogosultat és a területileg illetékes hatósági állatorvost. 

 

Eljárás talált tárgy esetén 

 

Ha a hivatásos vadász elhagyott dolgot talál, azt lehetőleg tanúk jelenlétében átvizsgálhatja, 

lefotózhatja és jelentés kíséretében a fellelés helye szerint területileg illetékes önkormányzat 

jegyzőjéhez továbbítja.  

Ha a talált tárgy lőfegyver, gáz- és riasztófegyver, vagy felismerhetően a közbiztonságra 

egyébként veszélyes tárgy, úgy azt a rendőri szervnek kell haladéktalanul bejelenteni. 

További teendőit ezzel kapcsolatban a rendőri szerv határozza meg. 

 

Épület, létesítmény és egyéb vagyontárgy őrzése, jogellenes cselekmény folytatásának 

megakadályozása 

 

A hivatásos vadász jogosult a törvényben meghatározott feladataival összefüggő jogellenes 

cselekmény, szabálysértés, bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt a cselekmény 

abbahagyására felszólítani, valamint a cselekmény folytatásában megakadályozni. 

A hivatásos vadász feladata ellátásakor az általa védett vagyon (pl. fácánnevelő) őrzése során 

az érintett épületet, vagy építményt lezárhatja, az oda illetéktelenül belépni szándékozó 

személy belépését megakadályozhatja, valamint az illetéktelen ott tartózkodókat köteles a 

távozásra felszólítani. 

Ezen fent meghatározott intézkedések végrehajtása, valamint az ellenszegülés megtörése 

érdekében 

– testi kényszert és 

– vegyi eszközt 

alkalmazhat, ha a tetten ért személy felszólítás ellenére cselekményét folytatja, illetve a 

felhívásnak nem tesz eleget. 

Természetesen ezen tevékenysége során fel kell mérnie azt – mint ahogy az egyéb 

intézkedések alkalmazása esetén is – hogy az intézkedést eredményesen végre tudja-e hajtani, 

vagy annak végrehajtásához segítséget kell kérnie a rendőrhatóságtól. 

 

A tetten ért személy visszatartása 

 

A hivatásos vadász a törvényben meghatározott feladatával összefüggő jogellenes cselekmény 

elkövetésén tetten ért személyt 

– ha nem igazolja személyazonosságát, 

– meghatározott dolog ideiglenes elvételét megakadályozza, 

a rendőrség megérkezéséig – de legfeljebb két óra időtartamra – visszatarthatja. A 
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visszatartás, mint intézkedés végrehajtása érdekében kényszerítő eszközt alkalmazhat. 

 

Dolog ideiglenes elvétele 

 

A hivatásos vadász feladatának teljesítése során azt a dolgot, amely a közigazgatási hatósági 

eljárás és törvény, a szabálysértési eljárás és törvény, vagy a büntetőeljárásról szóló törvény 

alapján lefoglalható, bizonyítékként felhasználható, továbbá ha a támadásra, vagy önveszély 

okozására alkalmas a tárgy, a rendőrségnek, a jogosultnak, vagy az eljáró egyéb hatóságnak 

történő átadásig átvételi elismervény ellenében ideiglenesen elveheti. 

Ezen intézkedésének végrehajtása érdekében a gyanúsítható személyt először fel kell 

szólítania a jogellenesen szerzett dolog átadására, ennek eredménytelensége esetén 

kényszerítő eszközt alkalmazhat. 

 

Igazoltatás 

 

A hivatásos vadász a törvényben meghatározott feladataival összefüggő jogellenes 

cselekmény elkövetésével gyanúsítható személyt, a személyazonossága megállapításának 

érdekében igazoltathatja. 

A személyazonosság igazolására alkalmas minden olyan hatósági igazolvány, amely az 

érintett személy személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló jogszabályban 

foglalt követelményeknek megfelel. A hivatásos vadász az általa ismert, vagy más jelenlévő 

által ismert személy közlését is elfogadhatja igazolásként. 

Az igazoltatás előtt annak okát közölni kell, maga az igazoltatás csak a személyazonosság 

megállapításához szükséges ideig tarthat. 

A hivatásos vadász az igazoltatás során feljelentés megtétele, a feladatainak ellátása büntető-, 

valamint szabálysértési- vagy közigazgatási hatósági eljárás megindítása céljából az 

igazoltatott személy 

- személyazonosító adatait, 

- lakó-, vagy tartózkodási helyének, ennek hiányában szálláshelyének adatait  

kezeli. 

A hivatásos vadász, ha az igazoltatást követően nem indul eljárás, akkor az igazoltatás során 

meghatározott és fentiekben írt általa kezelt adatokat törli. 

A hivatásos vadász a fentiekben meghatározott eseten (jogellenes cselekmény elkövetésével 

gyanúsítható személy) túlmenően egyéb, a feladataival összefüggő jogszerű intézkedés 

céljából is jogosult az igazoltatásra. 

 

Ruházat, csomag és jármű átvizsgálása, valamint jármű feltartóztatása 

 

A hivatásos vadász a törvényben meghatározott feladatkörébe tartozó jogellenes cselekmény, 

szabálysértés, vagy bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személy ruházatát kizárólag az 

érintett személy beleegyezésével – mindazon dolgok elvétele céljából, amelyre a jogszabály a 

„A dolog ideiglenes elvétele” cím alatt feljogosítja – vizsgálhatja át. 

A hivatásos vadász az érintett személyt – előzetes figyelmeztetés után – beleegyezése nélkül 

is átvizsgálhatja a támadásra, vagy az önveszély okozására alkalmas, valamint a „A dolog 

ideiglenes elvétele” cím alatt meghatározott tárgyak elvétele érdekében. 

Fentieken túlmenően a szabályértés, vagy bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személy 

csomagját és az elkövetéshez használt járművet – a fentiekben meghatározott dolgok 

felkutatása, vagy biztosítása érdekében – átvizsgálhatja. Az átvizsgálás eredményeként fellelt 

olyan dolgokat, amelyek a gyanúval összefüggésben vannak, további eljárásokban 

bizonyítékként felhasználhatók, átvételi elismervény ellenében ideiglenesen elveheti, illetve 

felszólíthatja ezen személyt a jogellenesen szerzett dolog átadására. 

A dolog ideiglenes elvétele intézkedés végrehajtása érdekében kényszerítő eszközt 

alkalmazhat. 
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A hivatásos vadász a járművet átvizsgálás céljából az illetékességi területén akkor állíthatja 

meg, ha alaposan feltételezhető, hogy a jogellenesen megszerzett dolog így fellelhető. 

A hivatásos vadász a fentiekben meghatározott intézkedések végrehajtása, valamint az 

ellenszegülés megtörése érdekében kényszerítőeszközt alkalmazhat (testi kényszer és vegyi 

eszköz). 

Eljárás nem magyar állampolgárral szemben 

 

A hivatásos vadász nem magyar állampolgárral szemben úgy intézkedhet, mint bármely más 

magyar állampolgárral szemben, de amennyiben kényszerintézkedésre kerül sor, vagy további 

eljárás szükséges, erről a rendőrhatóságot soron kívül értesítenie kell. 

 

Kényszerítő eszközök és a lőfegyver birtoklásának szabályai 

 

A hivatásos vadász a törvényben meghatározott feladatainak ellátása során 

– az intézkedés kikényszerítése céljából vegyi eszközt, 

– kizárólag önvédelmi célból szolgálati kutyát, valamint rendőrbotot 

tarthat magánál. 

 

A hivatásos vadász a vadászati törvényben előírt feladatainak ellátása érdekében 

vadászlőfegyvert, valamint nagyvad utánkeresése során a kegyelemlövéshez maroklőfegyvert 

tarthat a rendőrhatóság engedélye alapján. 

 

 

A kényszerítő eszközök alkalmazására vonatkozó követelmények, valamint a jelentéstétel és 

kivizsgálás rendje 

 

Általános szabályok 

 

A hivatásos vadász a feladatának jogszerű teljesítése során kényszerítő eszköz alkalmazására 

– amennyiben annak a 2012. évi CXX. törvényben meghatározott feltételei fennállnak – a 

hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint jogosult. 

Kényszerítő eszközzel ellátni csak az alkalmazására kiképzett személyt lehet. 

Kényszerítő eszköz – a testi kényszer kivételével – nem alkalmazható a magatehetetlen és a 

gyermekkorú személlyel, továbbá a terhes nővel szemben, ha e körülményekről az 

intézkedőnek tudomása van, vagy azok számára nyilvánvalóan felismerhetők. Nincs helye 

kényszerítő eszköz további alkalmazásának, ha az ellenszegülés megtört, vagy az intézkedés 

eredményessége a nélkül is biztosítható. 

A hivatásos vadász a kényszerítő eszközt – az arányosság követelményeit szem előtt tartva – 

akkor alkalmazhat, ha az intézkedés alá vont magatartására, ellenszegülésének mértékére 

figyelemmel indokolt, így különösen azzal szemben, aki  

– az intézkedés során a hivatásos vadász által jogszerűen adott utasításokat nem hajtja 

végre, de tevőleges ellenszegülést nem mutat (passzív ellenszegülést mutató személy) 

– nem veti magát alá a hivatásos vadász jogszerű intézkedésnek, magatartásával fizikai 

erőkifejtés útján is igyekszik azt megakadályozni (aktív ellenszegülést tanúsítható 

személy), 

– az intézkedő hivatásos vadászra, illetve a támogatására, vagy védelmére kelt 

személyre rátámad (támadó magatartást tanúsító személy) 

 

– A kényszerítő eszköz alkalmazását jól hallható, közérthető és határozott módon a 

következő sorrendben meg kell előznie: 

– a jogellenes magatartás abbahagyására való felszólításnak, „a törvény nevében” 

szavak előrebocsátásával, valamint  

– a figyelmeztetésnek, hogy kényszerítő eszköz alkalmazása következik. 
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Testi kényszer 

 

A megfogás, a leszorítás, az elvezetés, vagy más a hivatásos vadász által fizikai erőkifejtéssel 

alkalmazott valamely cselekvésre, vagy cselekvés abbahagyására irányuló kényszerítés 

(továbbiakban testi kényszer) – jogszabályokban meghatározott feltételek fennállása esetén – 

akkor alkalmazható, ha a hivatásos vadász erőfölénye, vagy az intézkedés alá vont személy 

állapota, magatartása folytán az intézkedés eredményessége ezzel biztosítható. 

A testi kényszer alkalmazása során a hivatásos vadász – a támadás céljára szolgáló eszköz 

használatának megakadályozása, illetve a támadás elhárítása érdekében szükséges mértékben 

– önvédelmi fogásokat is alkalmazhat. 

Nem minősül testi kényszernek, amikor a hivatásos vadász – jogszerű intézkedése során, 

annak biztonságos végrehajtása érdekében – a felé kartávolságon belül lépő, illetve a 

mozgásának folyamatosságát akadályozó személyt csupán nyújtott kezével minimális 

erőkifejtéssel magától távol tartja. 

 

Vegyi eszköz és rendőrbot 

 

A hivatásos vadász a intézkedés megkezdésekor szükség esetén  

– a vegyi eszközt készenlétbe helyezi és felkészül annak alkalmazására 

– a rendőrbotot - vagy a vele egy tekintet alá eső más eszközt – kézbe fogja és felkészül 

a támadás elhárítására.  

A rendszeresített rendőrbot hiánya esetén azzal egy tekintet alá esik minden más – a 

rendőrbottal azonos hatású – alkalmi eszköz. 

A rendőrbot, vagy a vele egy tekintet alá eső eszköz alkalmazásakor  

– az ütésnek lehetőleg a támadó végtagot kell érnie, valamint 

– kerülni kell, hogy az ütés súlyos sérülést okozzon. 

 

Szolgálati kutya alkalmazása 

 

A hivatásos vadász csak az adott feladatra kiképzett, minősítő vizsgával rendelkező 

egészséges és jó erőnlétű kutyát, mint szolgálati kutyát alkalmazhat feladatai ellátása során. 

 

A hivatásos vadász lőfegyverének önvédelmi célú használata szolgálatteljesítés közben 

 

A hivatásos vadász jogos védelem esetén - amennyiben a támadást kivédeni, más módon 

elhárítani nem tudja - önvédelmi célból használhatja lőfegyverét. A fegyverhasználatot 

figyelmeztetésnek és figyelmeztető lövésnek kell megelőzni, amelyből ki kell tűnni, hogy a 

fegyvert használni fogja.  

A lőfegyverhasználat során kerülni kell az emberi élet kioltását. A lövést lehetőleg lábra, ha 

pedig a támadó kezében a támadásra távolról is felhasználható eszköz van, kézre kell 

irányítani.  

Ha a közvetlen fenyegetés vagy támadás bármely oknál fogva megszűnt, a lőfegyver-

használati jogosultság is azonnal megszűnik.  

Személyre irányzott, szándékosan leadott lövés akkor is lőfegyverhasználatnak minősül, ha az 

nem okozott sérülést. 

 

A figyelmeztető lövést általában függőleges irányba, a légtérbe kell leadni. Ha ez nem 

biztonságos, a lövés irányát úgy kell megválasztani, számolva a becsapódást esetlegesen 

követő gurulattal is, hogy a lövedék életet, testi épséget ne veszélyeztessen, és lehetőleg ne 

okozzon anyagi kárt. 

 

Ha a támadás közvetett, a támadó ahhoz állatot alkalmaz, akkor a hivatásos vadász elsősorban 
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az állatra adhat le lövést. A hivatásos vadász az őt vagy segítőjét járművel elütni szándékozó 

támadó járművének kerekeire, emberre uszított kutya támadása esetén az állatra leadott 

lövéssel hárítja el a veszélyt. 

A tárgyra, állatra irányuló lövésnek feltétele, hogy emberi életet, testi épséget ne 

veszélyeztessen. 

A lőfegyverhasználat során megsérült személyt elsősegélyben kell részesíteni, gondoskodni 

kell –amennyiben erre lehetőség van - orvosi ellátásáról (a mentőket haladéktalanul értesíteni 

kell), valamint a legközelebbi rendőri szervnek, a vadászati hatóságnak és a vadászatra 

jogosultnak  haladéktalanul be kell jelenteni az önvédelmi célú fegyver- illetve vegyi eszköz 

használatát. 

A hivatásos vadásznak kötelessége a vadászatra jogosultat tájékoztatni arról is, ha nem került 

sor vegyi eszköz, vagy lőfegyver használatára, de személyét támadás érte, megfenyegették, 

vagy jogszerű tevékenységében akadályozták. 

 

A lőfegyver önvédelmi célú használatával kapcsolatos jelentésnek tartalmaznia kell a 

következőket: 

– mikor, hol, kivel szemben, milyen fegyvert használt, hány lövést adott le, a fegyver 

típusát, gyári számát, 

– a lőfegyverhasználat okát, 

– megelőző intézkedéseket, 

– milyen sérülés történt, sor került-e elsősegélynyújtásra, orvosi ellátásra, hol 

tartózkodik a sérült, 

– milyen kárt okozott a lövés, ki a károsult, a hivatásos vadász, illetve a károsult mit tett 

a kár enyhítésére, 

– a helyszínre, a tanúkra, bűnjelekre és az egyéb körülményekre vonatkozó adatokat,  

– a fegyverhasználatra feljogosító törvényhelyre történő hivatkozást. 

 

A lőfegyver viselésére vonatkozó általános szabályok 

 

A hivatásos vadász szolgálati feladatának teljesítése közben vadászlőfegyvereit a külön 

jogszabályokban megfogalmazott előírások szerint tarthatja magánál, illetve viselheti. A 

szolgálati célú maroklőfegyvert – ha a hivatásos vadász egyenruhában van - jogosult nyíltan 

viselni.  

 

A munkavégzés céljára használt lőfegyver 

 

A vadászatra jogosult az általa igénybevett valamennyi hivatásos vadászt – eltérő 

megállapodás hiányában – munkavégzés céljából lőfegyverrel köteles ellátni. 

A munkavégzés céljából tartott fegyvert más kereső foglalkozás végzése közben nem tarthatja 

magánál.  

A munkáltató tulajdonában lévő munkavégzés céljából tartott lőfegyvert működési területén 

kívül vadászati célra csak a munkáltató írásbeli engedélyének birtokában használhatja. 

 

Szolgálati feladatainak teljesítése céljából a hivatásos vadász részére a jogosult köteles 

biztosítani: 

– nagyvad elejtésére engedélyezett lőszer kilövésére alkalmas golyós vadászlőfegyvert, 

– sörétes vadászlőfegyvert, 

Ezen túlmenően a jogosult biztosíthat: 

– 5.6 mm öbnagyságú golyós vadászlőfegyvert, amely lehet 0.22 cal is, illetve 45 cm-nél 

hosszabb betétcső, 

– maroklőfegyvert. 
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A szolgálatba lépés követelményei 

 

A hivatásos vadász szolgálatának teljesítésére a vadászhagyományoknak és az előírásoknak 

megfelelően ápoltan, egyenruhában köteles megjelenni, amelyen viselnie kell a rendőrhatóság 

által kiadott szolgálati jelvényt. 

 

Amennyiben a vadászatra jogosult a hivatásos vadászt szolgálaton kívüli idejében hivatásos 

vadászi feladatok ellátására rendeli be, és a hivatásos vadász alkohol, gyógyszer vagy kábító 

hatású más szer hatása miatt bódult, szolgálatra alkalmatlan állapotban van, köteles ezt a tényt 

haladéktalanul a vadászatra jogosulttal közölni. 

 

Szakmai képzés, önképzés 

 

A hivatásos vadász kötelessége, hogy feladatának ellátásához, esküben vállalt 

kötelezettségének teljesítéséhez szükséges szakmai műveltségét folyamatosan emelje. 

Szakmai képzés céljából az Országos Magyar Vadászkamara területi szervezetei szakmai 

továbbképzéseket szerveznek, amelyeken a hivatásos vadász köteles részt venni. A 

továbbképzéseken való igazolatlan meg nem jelenés a Kamara hivatásos osztályából való 

törlést vonhatja maga után. 

E szakmai képzésen túlmenően köteles a Belügyminisztérium szervezete (BM OKTF) által 

szervezett és vizsgához kötött tanfolyamon a jogszabályban előírt időközönként részt venni, 

eredményes vizsgát tenni. 
 

A kérelemhez, panaszhoz való jog 

 

Amennyiben a vadászatra jogosult  a jogszabályban foglalt kötelezettségének nem, vagy 

hiányosan tesz eleget, továbbá gátolja a hivatásos vadászt jogszabályban előírt feladatainak 

ellátásában, akkor a hivatásos vadász miután ezt jelezte az őt  munkáltató vadászatra jogosult 

részére, kérheti a vadászati hatóságtól annak megvizsgálását, hogy a vadászatra jogosult a 

hivatásos vadásszal kapcsolatos igénybevételi kötelezettségének a jogszabályban foglalt 

módon tesz-e eleget. 

 

Vadászati tevékenysége szolgálatteljesítés közben 

 

Szolgálati tevékenységéhez tartozik és köteles elejteni a sérült, szemmel láthatóan beteg 

vadat. 

E tevékenységei keretében folytatott vadászatát a szolgálati naplójába köteles bejegyezni 

azzal, hogy a vadászat befejezését követően a vad elejtése tényét a vadászati naplóban is 

rögzítenie kell. 

Egyéb vadászatban való tevékenységét a munkáltató döntése alapján a vadászat helyi 

rendjének megfelelően végzi. 

 

Napi időbeosztás, munkaidő 

 

A munka díjazása, a napi munkaidőn túli, továbbá ünnep- és vasárnapokon végzett munka 

utáni pihenőidő kiadása mindenkor a hatályos, Munka Törvénykönyvébe foglalt előírások 

szerint történik. 

 

Hivatásos vadász járandósága 

 

A hivatásos vadász részére a jogosult köteles egyenruhát biztosítani.  

A hivatásos vadász kötelező egyenruhája, melynek kihordási idejére az érvényes 

jogszabályban foglaltak az irányadók: 



 

 

 

12 

12 

– ünnepi öltöny, kalap (kihordási idő legfeljebb 36 hónap) 

– téli terepruha, nyakkendő, sapka, sál, kesztyű, nadrágszíj (kihordási idő legfeljebb 24 

hónap) 

– nyári terepruha, ing, esőkabát, zokni, cipő, bakancs, gumicsizma (kihordási idő 

legfeljebb 12 hónap) 

 

Lődíj 

 

A hivatásos vadászt a szolgálati feladata teljesítése során elejtett, elfogott vad után lődíj illeti 

meg, amely mértékét a mindenkori hatályos jogszabály írja elő.  

 

Vadászkutya tartás 

 

A hivatásos vadász a vadászterület jellegének megfelelő, vadászati alkalmassági vizsgával 

rendelkező vadászkutya tartása esetén költségelszámolásra jogosult, melynek mértéke a 

kutyatartás igazolt költségeinek legalább ötven százaléka. 

 

Trófeakikészítés 

 

A vadászatra jogosulttal kötött eltérő megállapodás hiányában a hivatásos vadász munkaköri 

kötelezettsége. A szükséges eszközök biztosítása, beszerzése a hivatásos vadász kötelessége, a 

vadászatra jogosult költségére. 

 

 

 

 

 

Mellékletek: 

 vad vagy védett állat elhullási jegyzőkönyv minta, 

 átvételi-lefoglalási elismervény minta 

 helyszíni jegyzőkönyv minta gépjármű-vad ütközés esetére 

 


