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Szervezete 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vadász Szövetség 

5000 Szolnok, Petőfi út 13. 
e-mail: postmaster@szolnokmvk.t-online.hu 

http://www.omvk-szolnok.hu/ 
 

 
Ikt: 153/2013./Sz. 

 

HIVATÁSOS VADÁSZOKNAK!!! 

 

Tisztelt Kollégák! 

 

A hivatásos vadászokat érintő Rendészeti Feladatot Ellátó Személyekkel kapcsolatosan szeretnék 

tájékoztatást adni, a feladatokról, teendőkről és a tananyagról. 

 

A képzésre és vizsgára kötelezettek: minden jelenleg alkalmazásban lévő hivatásos vadász, és aki 

hivatásos vadászként akar dolgozni. 

 

A képzés: 40 tanóra időtartamú, amely 24 óra elméleti és 16 óra gyakorlati foglalkozást tartalmaz, (de 

online felületen 3-4 napot ki lehet váltani.) 

 

Díjak:   Képzési díj: 9.663,- Ft./fő,    Vizsgadíj: 1.933,- Ft./fő 

 

A díjak befizetésének a módja és a számla kiállítása: 10023002-00300795-00000000 

Az átutalás közleményébe, kérjük, tüntessék fel: 

 a hivatásos vadász nevét  ………….. 

 a szervezőhely rövid nevét    SzRSzKI 

 szakterületét:     Hivatásos Vadász 

Az utalásról a számlát az OKTF fogja kiállítani és a képzőintézmény fogja Önhöz, vagy munkáltatójához 

eljuttatni. 

 

Regisztráció: 

NEM KELL EGYÉNILEG ONLINE REGISZTRÁLNI, mivel Szolnok megyében szeretnénk a képzést 

és a vizsgát is megszervezni, ezért a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Vadászkamaránál kell bejelentkezni, aki 

elkészít egy csoportos regisztrációt. 

 

Bejelentkezés: Jász-Nagykun-Szolnok megyei Vadászkamara 5000 Szolnok Petőfi S út 13. 

   Telefon: 56/514-180, Email: postmaster@szolnokmvk.t-online.hu 

 

 

mailto:postmaster@szolnokmvk.t-online.hu
http://www.omvk-szolnok.hu/


 

Öltözet, felszerelés 

Az elméleti órákra jegyzetfüzetet és íróeszközt kell vinnie, a gyakorlati képzésre és vizsgára lehetőleg abban 

az öltözetben jelenjen meg, amelyben a szolgálatát is ellátja (formaruhában és felszereléssel) a realisztikus, 

valósághű gyakorlás érdekében. A képzéshez szükséges gyakorló eszközöket, kényszerítő eszközöket, egyéb 

eszközöket a képzőintézmény biztosítja. 

Tájékoztató 

A rendészeti feladatokat ellátó személyek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM 

rendelet(a továbbiakban: Rendelet) alapján a képzésre és vizsgára kötelezett személy- és vagyonőrök, illetve 

rendészeti feladatokat ellátó személyek részére. A Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a képzésről és 

vizsgáztatásról a BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság (a továbbiakban: OKTF) 

gondoskodik. 

 

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 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 

Tananyag:  http://omvk-szolnok.hu/hu/letoltheto: Rendészeti feladatot ellátó személy hivatásos vadász 

  http://rvv-rvki.hu/rvki/ Hivatásos vadász tananyag 

 

A vizsga:  Szóbeli részből, és gyakorlati tevékenységből áll. 

  Két alkalommal tervezzük megrendezni, napi 2 X 40 fővel, és Szolnokon. 

  Időpont: 2013. szeptember 27-én (péntek), és 2013. október 4-én (péntek). 

 

Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 20. 
   

Bejelentkezés: Jász-Nagykun-Szolnok megyei Vadászkamara 5000 Szolnok Petőfi S út 13. 

   Telefon: 56/514-180, Email: postmaster@szolnokmvk.t-online.hu 

 

A képzés elvégzését igazoló okmány:  

Azon a rendészeti feladatokat ellátó személyek részére, akik a képzést elvégezték és eredményes vizsgát 

tettek, a vizsgabizottság a Rendelet 4. számú mellékletében meghatározottak szerinti Tanúsítványt állít ki. 

 

Szolnok, 2013. július 16. 

 

Tisztelettel: 

        Kasuba András 

               titkár 
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