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Ikt:180 /2014./Sz.

Tárgy: vadászvizsga felkészítő, vadászvizsga értesítő
A vidékfejlesztési miniszter 126/2013. (XII. 17.) VM rendelete a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról
és a vadászvizsgáról:

1. § Vadászvizsgát az a magyarországi lakóhellyel rendelkező magyar és nem magyar állampolgár
tehet, aki a 17. életévét betöltötte és a vadászvizsgát megelőző tanfolyamnak (a továbbiakban:
tanfolyam) a vizsgára való jelentkezését megelőző két éven belüli elvégzését igazolja.

Tisztelt Vizsgázó!
A Vadász Szövetségnél október-novemberben vadászvizsga előkészítő tanfolyamot tartunk.
A tanfolyam díja:
Jelentkezés:

125.000,-Ft ( lövészeti gyakorlattal )

Telefonon:
Faxon:

56/514-180
56/421-401,

Email-en: postmaster@szolnokmvk.t-online.hu ,
Levélben 5000 Szolnok, Petőfi út 13 lehet.

/Jelentkezés a tanfolyamra a jelentkezési lap kitöltésével és leadásával valamint a
konzultáció díjának min. 30.000 Ft előleg befizetésével (készpénzben az irodában
vagy az alábbi bankszámlára történő utalással számla ellenében lehetséges:
11745011-20042141 JNSZM Vadász Szövetség) érvényes!/
Konzultáció helye:

Vadász Szövetség Székháza 5000 Szolnok, Petőfi S. u. 13.

A tanfolyam teljes időtartama 100 óra / 70 óra elmélet és 30 óra gyakorlat /
A tanfolyam befejezését követően a tanfolyamszervező a tanfolyamvezető útján a hallgató számára
igazolást állít ki, ha a hallgató a 70 óra elméleti foglalkozás legalább 80%-án és a 30 óra gyakorlati
foglalkozás 100%-án részt vett.
A konzultáció tematikája:
2014:
Október:

17. péntek 16,00 - 21,00
Adminisztráció, tájékoztató a tanfolyamról, az elméleti és gyakorlati elvárásokról
A vadászat gyakorlásának személyi és tárgyi feltételei
Vadászati igazgatás, hazai és nemzetközi vadászati szervezetek
18. szombat 08,00 - 19,00
Vadászható emlős és madárfajok, védett vadfajok
19. vasárnap 8,00 – 13,00
Fegyver-lőszerismeret, ballisztika
24. péntek 16,00 - 21,00
Vadászati jog
A vadászati jogszabálysértések szankció rendszere

25. szombat 08,00 - 19,00
Vadbetegségek, zoonózisok, lőtt vad kezelése, vadhús felhasználása, higiéniája
Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási berendezések
26. vasárnap 08,00 – 13,00
Élőhelyek /mezei, erdei/, ökológia
A természetvédelem vadászokat érintő jogi rendelkezései, gyakorlati feladatai
Vadászati jog
31. péntek 16,00 - 21,00
Vadászkutyafajták ismertetése és használata
Vadászati hagyományok, kultúra, etika
Trófeák kikészítése, bírálata

November:

01. szombat 08,00 - 19,00
Vadászati módok, eszközök
Balesetvédelem, elsősegélynyújtás, lőtt sérülések ellátásának elméleti ismeretei
02. vasárnap 08,00 – 13,00
Trófeák kikészítése, bírálata
Vadászható emlős és madárfajok, védett vadfajok képekben
07. péntek 16,00 - 21,00
A vadászfegyverekre tartására vonatkozó jogszabályok, engedélyezés, szállítás,
tárolás, lőfegyverek csoportosítása
08. szombat
08,00 - 19,00 Gyakorlat •
Elsősegélynyújtás, lőtt sérülések ellátásának gyakorlása
Apróvadas társas vadászat modellezése, dokumentációk bemutatása
09. vasárnap 08,00 – 13,00
Gyakorlat
Nagyvadas társas vadászat modellezése, dokumentációk bemutatása
14. péntek 16,00 - 21,00
Vadászható emlős és madárfajok, védett vadfajok képekbe
Teljesítmény értékelése, a vadászvizsgán megoldandó teszthez,
szóbelihez, fajfelismeréshez képek, bírálathoz, illeszkedő, tesztek, ellenőrző

kérdések
15. szombat
08,00 - 19,00 Gyakorlat •
Lőgyakorlat
Nagyvadas, apróvadas vadászterület vadgazdálkodási és vadászati berendezései
16. vasárnap 08,00 – 13,00
Gyakorlat •
Nagyvadas, apróvadas vadászterület vadgazdálkodási és vadászati berendezései

Kelt: Szolnok, 2014. szeptember 23.
Tisztelettel:
/: Dr. Kovács Sándor :/
tanfolyamvezető

