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ÖSSZEFOGLALÓ AZ ÉSZREVÉTELEKRŐL 
 

(a jogszabálytervezetek és szabályozási koncepciók közzétételéről és véleményezéséről szóló 

301/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a szerint) 

 

 

 

I. Véleményezett jogszabálytervezet megjelölése:  

a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról szóló VM miniszteri rendelet 

tervezet (a továbbiakban: jogszabálytervezet)  

 

 

II. Társadalmi egyeztetés alkalmazott formájának megnevezése:  

általános egyeztetés (honlapon megadott elérhetőségen keresztül biztosított véleményezés)  

 

 

III. Véleményezési határidő: 

2013. november 12.  

 

 

IV. A jogszabálytervezethez érkezett leggyakrabban előforduló, tartalmilag összefüggő, 

valamint a szakmailag jelentősebb észrevételek összefoglaló ismertetése:  

A jogszabálytervezetre számos magánszemély juttatott el észrevételeket a minisztériumhoz.  

A szerteágazó észrevételek közül a legtöbb hozzászólás a jogszabálytervezet valamely 

ugyanazon rendelkezésére vonatkozott, jóllehet az egyes észrevételek közötti átfedések több 

esetben ellenkező előjelű tartalommal jelentek meg. 
 

1. Volt észrevételező, aki soknak tartva kifogásolta a jogszabálytervezet 6. § (1) bekezdésében 

megállapított 20 000 forintos vadászvizsga díjat, míg egy másik észrevétel a vizsgadíjat a 

mindenkori garantált bérminimum meghatározott százalékában javasolta meghatározni, 

(indulásként 22 000 Ft-ban). Ezen kívül érkezett javaslat 40 000 Ft-os vadászvizsga díjra is. 
 

2. Számos észrevétel érkezett a jogszabálytervezet 5. mellékletére, amely a vadászvizsga 

feltételrendszerét határozza meg. Ezen belül is az észrevételezők kifejezetten a vadászvizsga 

gyakorlati vizsgarészére, a lővizsga menetére tettek javaslatokat. Volt észrevételező, aki 

szigorúbb követelményeket támasztott volna a jogszabálytervezetben eredetileg 

meghatározottaknál (50 méterre, álló őzalakra, 3 értékelt lövéssel 18 köregység teljesítése), 

kifejtve, hogy a lőlap méretét is pontosan elő kellene írni. Egy másik észrevételező a sörétes 

puskával való lövészet követelményrendszerét javasolta szigorítani, míg ugyanebben a 

tekintetben volt, aki a 15 korong esetében elérendő 6 találat elérését éppenhogy a 

vadászjelöltek felé megnyilvánuló túlzott bizalomként értékelte. Érkezett javaslat arra, hogy a 

lővizsga esetében eltérő lőtávolságra, állatalakos álló és mozgó célra való lövészet legyen 

meghatározva. Arra is több javaslat érkezett, hogy a lővizsgát milyen típusú és kaliberű 

fegyverrel kelljen teljesíteni. Az egyik észrevételező javasolta a „töltény” megnevezés helyett 

a „lőszer” fogalom használatát. Összességében több észrevételező részletezettebb 

követelményeket látott indokoltnak meghatározni a lövészet lebonyolításával kapcsolatban. 
 

3. A vadászvizsga bizottság összetételére vonatkozóan is többféle javaslat érkezett, így 

kiemelendő az, amelyik a vizsgabizottság függetlensége érdekében szigorú 
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összeférhetetlenségi szabályokat javasolt, míg volt aki az oktatók kizárását tartotta 

értelmetlennek a vadászvizsga bizottságból. 
 

4. A vadászvizsgát megelőző tanfolyam óraszámára vonatkozóan eltérő javaslatok 

fogalmazódtak meg. 

 

 

V. Az összefoglalóban ismertetett, de elutasított vélemények esetében az elutasítás rövid 

szakmai és jogi indokolása:  

1. Figyelemmel arra, hogy a vadászvizsga díja hosszú évek óta nem változott, s az inflációt 

sem követte ezért határozta azt meg a jogalkotó 20 000 Ft összegben. 
 

2. Összességében a jogszabálytervezet 5. mellékletének véglegesítése során a jogalkotó a 

IV.2. pontban részletezett észrevételek mérlegelését követően kompromisszumos 

megoldásként határozta meg, mind a lövészet menetét, mind a lövészetre használandó fegyver 

típusát. A „töltény” helyett a „lőszer” megnevezés került bevezetésre. 
 

3. A vadászvizsga bizottság összetétele esetében a jogalkotó szintén kompromisszumos 

megoldást alkalmazott, az oktatók kizárását elvetette. 
 

4. A jogalkotó a vadászvizsgát megelőző tanfolyam esetében végül 70 óra elméleti és 30 óra 

gyakorlati időtartamot határozott meg. 

 

 

VI. Véleményezők listája:  

Ács Ferenc 

Farkas Tibor 

Földvári Attila 

Hegyes Zoltán 

Mihály János 

Németh János 

Pádár Sándor 

Pólik Sándor 

Vas József 

Varga Zoltán 

 


