
Hivatásos vadászok rendészeti feladatokkal kapcsolatos teendői --- 2013. 

szeptember 
 

Június 3-án megjelent a rendészeti feladatokat ellátó személyek – így a hivatásos vadászok 

– szolgálati igazolványával és jelvényével összefüggő szabályozása a Magyar Közlöny 87. 

számában.  
 

A 45/2013. (VI. 3.) VM rendelet 9. számú melléklete szerint: 

- az igazolvány ID-1-es méretű (85,60x53,98 milliméter), melegen laminált, műanyag kártya, 

benne egy 30x24 milliméteres arcképpel; 

- a jelvény 80 milliméter magas, 60 milliméter széles, ovális, felül „RENDÉSZETI 

FELADATELLÁTÁS” felirat, alul hat számjegyből álló sorszám található. A középső síkban, 

45 mm átmérőjű egyedi logó kap helyet. Ez zöld alapszínű jelvény, közepén jobbra néző 

szarvasbika fejalakjával, amelyet jobbról és balról félkört alkotó, négy-négy darab 

tölgyfalevél díszít. Az alsó részén „HIVATÁSOS VADÁSZ” felirat látható. A jelvény fekete 

bőralátéten rögzített, amely gombolásos kivitelű. 

  

Adminisztráció új hivatásos vadász esetében: 
A vidékfejlesztési miniszter új rendelete módosította a Vhr. 34. paragrafusát is. A módosítás 

értelmében a vadászati hatóság a vadászatra jogosult kérelmére veszi nyilvántartásba a 

hivatásos vadász jelöltet, és erről igazolást ad. Ezzel az igazolással fordulhat a jogosult a 

rendőrséghez, hogy a vadőr megkapja az igazolványt és a jelvényt. 

Miután ez kész, 15 napon belül már neki személyesen kell elmennie a vadászati 

hatósághoz, hogy mindkettőt bemutassa, és a hatóság pedig a sorszám alapján nyilvántartásba 

vegye. A hivatásos vadász ekkor teszi le esküjét a hatóság előtt, ami után megkapja a 

szolgálati naplót. Ezután kezdheti meg a munkát. A továbbiakban a vadászatra jogosult a 

vadőr alkalmazásának megszűnéséről 15 napon belül a vadászati hatóságot, míg 

alkalmazásáról, szolgálati helyéről és alkalmazása megszűnéséről – szintén 15 napon belül – a 

területileg illetékes rendőrséget, illetőleg a megyei vadászkamarát köteles tájékoztatni. 

 

Adminisztráció már alkalmazásban álló hivatásos vadász esetében: 

A rendőrhatóságtól átvett új szolgálati igazolvány és jelvény esetében a régieket (annak 

érvénytelensége miatt) 15 napon belül le kell adni a vadászati hatóság részére! A hatóság az új 

igazolványt lefénymásolja, a jelvényszámot és fegyvertartási engedély számot pedig 

nyilvántartásába rögzíti! 
 

A rendeletmódosítás érinti a felsorolt szolgálati felszerelést is: a „könnygázszóró palack” 

helyett „az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint az egyes 

törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben 

meghatározott vegyi eszköz” szerepel. A vadászati hatóságnak ezentúl csak a szolgálati napló 

elvesztését kell bejelenteni.  

 

Az előzőeken túl, - ahhoz, hogy a jogkörök bővülésével járó tevékenységeket a 

szakszemélyzet gyakorolhassa, - a jogszabály kötelező, vizsgához kötött képzést is előírt. 

Ennek megfelelően a hivatásos vadászokat a munkáltató vadászatra jogosultaknak 

tanfolyamra is be kell iskoláznia!                    

 

A képzések 2013. szeptember második hetétől indulnak, és december közepéig tartanak.   

 



A képző szerv kétféle képzést indít, melynek kiválasztása tetszőleges, azonban minden 

tanfolyam az MRSZKI (Miskolci Rendészeti Szakközépiskola) objektumában kerül 

végrehajtása. 

 

1. típusú képzés: Ez egy 5 napos képzés, melynek első 3 napja tantermi, elméleti 

képzés, 2 napja pedig gyakorlati képzés. Az ötödik napon kerül sor a vizsgára. 

 

2. típusú képzés: Ez egy 2 napos képzés, melynek első napján 12 óra gyakorlati képzés 

van, a második napon 4 óra gyakorlat, ezt követően pedig a szakmai vizsga. Ebben az 

esetben az elméleti tananyagot (első 3 nap) online, azaz számítógép és internet 

segítségével, napi több órás otthoni elfoglaltsággal sajátíthatják el a jelentkezők. 

 

A tanfolyami jelentkezés estében elsőként a regisztrálást kell végrehajtani a www.rvv-

rvki.hu oldalon. A regisztrálást követően, a megadott e-mail címre jön egy üzenet, és az 

abban lévő linkre rákattintva lesz a regisztráció sikeres.  

 

A sikeres regisztráció után az MRSZKI (Miskolci Rendészeti Szakközép Iskola) valamelyik 

meghirdetett képzésére, időpontok szerint már lehet is jelentkezni. 

 

Amennyiben bárkinek kérdése lenne a leírtakkal, képzésekkel kapcsolatosan, hívja 

vadászkamarai szervezetünket! Készséggel állunk rendelkezésre! 

 


