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Tárgy: vadászvizsgát megelőző tanfolyam 
 

Tisztelt Vizsgázó! 
 

A Vadász Szövetségnél 2015. június - júliusban vadászvizsgát megelőző tanfolyamot tartunk. 
 
A tanfolyam díja: 135.000,-Ft (Lövészeti gyakorlattal, Vadászati ismeretek c. könyv + tesztkérdések, képanyagok) 
Diákoknak 50 % kedvezmény az elméleti oktatás árából, 25 éves korig a diákigazolvány bemutatása 
mellett. 
 
/Jelentkezés a tanfolyamra a jelentkezési lap kitöltésével és leadásával valamint a konzultáció díjának 
min. 30.000 Ft részlet 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 konzultáció tematikája: 
 

Dátum Időtartam Megnevezés 

Június 05. 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 

    

 06. szombat 08,00 - 19,00 Vadászható emlős és madárfajok, védett vadfajok 

    

 07. vasárnap 08,00 – 13,00 Fegyver-lőszerismeret, ballisztika 

    

 12. péntek 16,00 - 21,00 Élőhelyek /mezei, erdei/, ökológia 

   A természetvédelem vadászokat érintő jogi rendelkezései, gyakorlati feladatai 

   Vadászati jog szabálysértések szankció rendszere 

    

 13. szombat 08,00 - 19,00 Vadbetegségek, zoonózisok, lőtt vad kezelése, vadhús felhasználása, higiéniája 

   Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási berendezések 

    

 19. péntek 16,00 – 21,00 Vadászkutyafajták ismertetése és használata 

   Vadászati hagyományok, kultúra, etika 

   Trófeák kikészítése, bírálata 

    

 20. szombat 08,00 – 19,00 Vadászati jog 

   A vadászati jogszabálysértések szankció rendszere 

   Trófeák kikészítése, bírálata, 

   Vadászható emlős és madárfajok, védett vadfajok képekben 
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 26. péntek 16,00 - 21,00 Vadászati módok, eszközök 

    

 27. szombat 08,00 – 19,00 Balesetvédelem, elsősegélynyújtás, lőtt sérülések ellátásának elméleti ismeretei 

   
A vadászfegyverekre tartására vonatkozó jogszabályok, engedélyezés, szállítás, 

tárolás, 

   lőfegyverek csoportosítása 

   Vadászati módok, eszközök 

    

Július:    

 11. szombat 08,00 - 19,00 Gyakorlat • 10 óra 

   Elsősegélynyújtás, lőtt sérülések ellátásának gyakorlása 

   Apróvadas társas vadászat modellezése, dokumentációk bemutatása 

    

 12. vasárnap 08,00 – 13,00 Gyakorlat • 5óra 

   Nagyvadas társas vadászat modellezése, dokumentációk bemutatása 

    

 18. szombat 08,00 - 19,00 Gyakorlat • 10 óra 

   Lőgyakorlat 

   Nagyvadas, apróvadas vadászterület vadgazdálkodási és vadászati berendezései 

    

 19. vasárnap 08,00 – 13,00 Gyakorlat • 5 óra 

   Nagyvadas, apróvadas vadászterület vadgazdálkodási és vadászati berendezései 

    

 24. péntek 16,00 - 21,00 Vadászható emlős és madárfajok, védett vadfajok képekben 

   Teljesítmény értékelése, a vadászvizsgán megoldandó teszthez, 

   
szóbelihez, fajfelismeréshez képek, bírálathoz, illeszkedő, tesztek, ellenőrző 

kérdések 

    

 25. szombat  Pótnap 

 26. vasánap  Pótnap 

 
 

Továbbá tájékoztatom, hogy a soron következő vadászvizsga előreláthatólag 2015. július 29-30-án kerül 

megrendezésre. Egy nap maxiumum 20 fő vizsgázhat. 

 
Vizsga helye: 5000 Szolnok, Petőfi S. u. 13. 
A vadászvizsga díja:  20.000 Ft. 
A vadászvizsga tartalmazza a hosszúfegyver (sörétes, golyós) vizsgát is. 
 
 
 

 
Szolnok, 2015. május 14.     

         
Tisztelettel:                                                                                    /: dr. Kovács Sándor :/ 
                                                                                                       Tanfolyamszervező  


