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Kedves Vadászjelölt!

A vadászvizsgával kapcsolatos tudnivalókat a vidékfejlesztési miniszter a va-
dászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról szóló 126/2013. (XII. 
17.) VM rendeletben tette közzé. A jogszabály mindazokra vonatkozik, akik 
lőfegyverrel, vadászíjjal, esetleg ragadozó madárral szeretnének vadászni.

A leggyakrabban felmerülő kérdések megválaszolásával szeretnénk meg-
könnyíteni felkészülését a vadászvizsgára, kérjük figyelmesen olvassa el!

Ki tehet vadászvizsgát?

Vadászvizsgát az a magyarországi lakóhellyel rendelkező magyar és nem ma-
gyar állampolgár tehet, aki a 17. életévét betöltötte és részt vett vadászvizsgát 
megelőző kötelező tanfolyamon. A tanfolyam elvégzéséről a jelölt igazolást 
kap. Az igazolás birtokában a jelölt két éven belül bármikor jelentkezhet 
vizsgára.

Vadászvizsgát kizárólag magyar nyelven lehet tenni. 

Hol lehet jelentkezni vadászvizsgára?

Vadászvizsgára jelentkezni az OMVK bármely területi szervezeténél lehet. 
A vadászvizsga az OMVK azon területi szervezeténél tehető le, ahova a vizs-
gázó a jelentkezését benyújtotta.

Vadászíjászatra, vagy ragadozó madárral való vadászatra feljogosító kiegé-
szítő vizsgára jelentkezni csak a vadászvizsga bizonyítvány, vagy a már meg-
szerzett vadászjegy birtokában lehet az OMVK Fővárosi és Pest megyei 
Területi Szervezeténél.

Vadászíjász kiegészítő vizsgát az OMVK Fővárosi és Pest megyei területi 
szervezete évente legalább két alkalommal tart az általa kijelölt helyszínen.

Ragadozó madárral való vadászatra feljogosító kiegészítő gyakorlati vizs-
gát szeptember 1 és december 31 között szerveznek. A ragadozó madárral 
való vadászatra feljogosító gyakorlati vizsgára jelentkezőknek a védett állat-
fajok védelmére, tartására, bemutatására és hasznosítására vonatkozó részletes 
szabályokról szóló 348/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt, a ragadozó 

impresszum
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Kinek nem kell vadászvizsgát tennie? 

Nem kell vadászvizsgát tenni annak, aki a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 8. 
számú melléklete szerinti
a) felsőfokú vadgazdálkodási, vagy
b) iskolarendszerű képzésben szerzett középfokú vadgazdálkodási képzett-

séggel rendelkezik.
A felsorolt szakképzettségek a fegyverismeretre és használatra vonatkozó 
gyakorlati és elméleti vizsgarész letétele alól nem mentesítenek.

Mit kell tudni az állami vadászvizsgán?

A vadászvizsga írásbeli és szóbeli kérdései a „Vadászati ismeretek” c. tan-
könyv alapján kerültek összeállításra.

A vizsgázóknak ismerniük kell a vadászatra vonatkozó érvényes jogszabá-
lyokat is, melyek időnként változhatnak. A hatályos jogszabályokat akkor is 
ismerni kell – és a vizsga részét képezik –, ha ezek a tankönyv kiadása után 
léptek érvénybe.

Melyek a legfontosabb ismeretek?

a) a vadászat gyakorlásának személyi és tárgyi feltételei,
b) fegyverismeret és ballisztika, a vadászlőfegyver biztonságos kezelésének 

ismerete, 
c) a balesetvédelemmel és elsősegélynyújtással kapcsolatos ismeretek,
d) az emberre fokozott veszélyt jelentő vadbetegségekkel, a lőtt vad keze-

lésével, a vadhús felhasználásával és higiéniájával kapcsolatos ismeretek,
e) a vadászható emlős és madárfajok, a velük összetéveszthető védett fajok 

ismerete,
f) a vadászati módokkal, eszközökkel és vadászkutyafajták használatával 

kapcsolatos tudnivalók,
g) a vadgazdálkodási ismeretek,
h) a vadgazdálkodási berendezések ismerete,
i) a trófeabírálat,
j) a természetvédelem vadászokat érintő jogi rendelkezései, illetve az ahhoz 

kapcsolódó gyakorlati ismeretek,

madárral való vadászatra jogosító természetvédelmi vizsgával kell rendelkez-
niük.

A gyakorlati vizsgára csak saját madárral lehet jelentkezni.

Milyen gyakorisággal vannak vadászvizsgák?

A vizsgaidőpontokat a vizsgára jelentkezők létszáma szerint – vizsgánként 
maximum 20 fő – a megyei Vadászvizsga Bizottság határozza meg.

Mennyibe kerül a vadászvizsga és hogyan lehet 
befizetni?

A vadászvizsga díja egységesen 20 000 Ft, mely tartalmazza az elméleti és a 
gyakorlati vizsga költségeit is.

A ragadozó madárral való vadászatra és a vadászíjászatra feljogosító kiegé-
szítő vizsga, továbbá a fegyverismeretre és használatra vonatkozó elméleti és 
gyakorlati vizsgarész vizsgadíja a vadászvizsga mindenkori díjának ötven szá-
zaléka.

A vizsgadíjat az OMVK megyei Területi Szervezetének készpénzben, vagy 
készpénz-átutalási megbízással lehet teljesíteni. A befizetési igazolást őrizze 
meg, mert a vizsgát megkezdeni csak annak bemutatásával lehet.

A befizetett vizsgadíj a megjelölt vizsganapon történő vizsgázásra jogosít.
Ha a vizsgára jelentkező önhibáján kívül nem tud a vizsgán megjelenni és 

ezt hitelt érdemlő módon igazolja, a már befizetett vizsgadíjat
a)	 vadászvizsga esetén az elmulasztott vizsga időpontjától számított hat hó-

napon belül
b)	 ragadozó madárral való vadászatra, valamint vadászíjászatra feljogosító 

kiegészítő vizsga
esetén az elmulasztott vizsga időpontját követő soron következő vizsgára el 
kell fogadni.
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Milyen készségeket ellenőriznek a gyakorlati 
vizsgán?

Bizonyítania kell, hogy lőkészsége eléri azt a szintet, amely egy vadásztól már 
a kezdet kezdetén elvárható. Sikeres vadászvizsga után Ön fegyvert vásárol-
hat és teljes jogú tagként vehet részt a vadászatokon. Tekintettel arra, hogy a 
vadászat fokozott veszéllyel járó tevékenység, a kezdő vadásznak gyakorlott-
nak kell lennie annyira, hogy se környezetét, se saját magát ne veszélyeztesse.

A vadászvizsga gyakorlati vizsgarésze a sörétes és golyós vadászfegyver biz-
tonságos kezelésének készségszintű elsajátítását ellenőrzi. A vizsgázónak a 
fegyver kezelésében a jártasság szintjét kell bizonyítania.

Melyek a gyakorlati vizsga követelményei?

A feladatrészek végrehajtására a lövészetvezető ad utasítást és a vizsgabizott-
ság tagjával együtt értékeli is azt. A lövészetvezető közvetlen jelenlétével 
szavatolja a gyakorlat végrehajtásának biztonságát.

Amennyiben a vizsgázó nem tudja technikailag végrehajtani az adott fel-
adatrészt, nem éri el az előírt találatot, vagy megsérti a fegyverkezelés biz-
tonsági szabályait, a gyakorlatot befejezi és a vizsgája eredménytelen.

Golyós fegyver kezelése és a lövés

A feladatot a hatályos jogszabály szerint nagyvad elejtésére alkalmas, toló-
záras, távcsöves, gyorsítóval ellátott, tárazható golyós lőfegyverrel kell végre-
hajtani. A vizsgázó a lövés során a fegyvert ülő helyzetben támaszthatja.

1. feladat:
Vegye el a fegyverállványról a fegyvert!

2. feladat:
Ellenőrizze, nincs-e idegen anyag a fegyver csövében! Szedje a zárdugattyút, 
majd helyezze vissza az állványra!

3. feladat:
Válassza ki a fegyverhez illő lőszert (Legalább 3 különböző kaliberű lőszer 

k) a vadászati hagyományok, vadászati kultúra,
l) a vadászati igazgatás rendszere, hazai és nemzetközi vadászati szervezetek,
m) a vadászati jog legfontosabb rendelkezéseinek ismerete,
n) a jogszabálysértések szankciórendszerének ismerete.

Hány tagú a vizsgabizottság és kik a tagjai?

A vadászvizsga bizottság 3 főből áll. A vadászvizsga bizottság elnöke az 
OMVK területi szervezetének titkára, tagjai az illetékes vadászati hatóság 
képviselője, valamint az Országos Rendőr-főkapitányság által kijelölt sze-
mély. A vadászvizsga bizottság tagja, elnöke csak felsőfokú szakirányú vég-
zettséggel rendelkező személy lehet.

A vadászvizsga nem nyilvános vizsga, a vizsgázókon kívül csak a vizsga-
bizottság tagjai, elnöke, illetve a vizsga lebonyolításához szükséges technikai 
személyzet, valamint a vadászvizsga lebonyolításának ellenőrzését végzők 
lehetnek jelen.

A vadászvizsga elméleti részét kizárólag a három főből álló vizsgabizottság 
előtt lehet letenni.

A vizsga eredményéről a bizottság szótöbbséggel határoz. 

Milyen részekből áll a vizsga?

A vizsga gyakorlati és elméleti részekből áll. 

1. gyakorlati vizsga
a) biztonságos fegyverkezelés és használat ellenőrzése
b) lőgyakorlat (sörétes és golyós fegyverrel)

2. elméleti vizsga 
a) írásbeli tesztvizsga
b) vadászati idényekre vonatkozó tudásanyag ellenőrzése
c) faj- és trófea felismerés és minősítés (képekről)
d) szóbeli vizsga
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1-es lőállás: Skeet pálya 1-es lőállás:
1. korong: nagytorony
2. korong: nagytorony
3. korong: kistorony
4-5. korong: vadász dublé, nagytorony, lövésre kistorony

2-es lőállás: Skeet pálya 4-es lőállás:
1. korong: nagytorony
2. korong: kistorony
3. korong: gurított nyúlkorong
4-5. korong: vadász dublé, gurított nyúlkorong, lövésre kistorony

3-as lőállás: Skeet pálya 7-es lőállás:
1. korong: nagytorony
2. korong: kistorony
3. korong: kistorony
4-5. korong: kistorony lövésre nagytorony

5. feladat:
Helyezze vissza a fegyvert az állványra!

Milyen részekből áll az elméleti vizsga?

1.	írásbeli	vizsga
a.)	 Az írásbeli vizsgán a vizsgázónak 50 kérdést tartalmazó tesztlapot kell 

kitöltenie, melyre 50 perc áll rendelkezésre. A megfelelt eredményhez a 
vizsgázónak legalább 40 kérdésre kell hibátlanul válaszolnia.

b.)	 A vizsgázónak 10 vadászható faj vadászati idényét kell helyesen leírnia a 
megfelelő jogszabályi vonatkozásokkal együtt. A vizsgarész eredményes, 
ha a vizsgázó legalább 9 kérdést hibátlanul válaszolt meg.

2.	szóbeli	vizsga	
Szóbeli vizsgára a vizsgázó csak az eredményes írásbeli vizsga után bocsátható.

A szóbeli vizsga első részében a faj- és trófeaismeret felmérésére szolgáló 
200 darabos fotógyűjteményből 15 darabot kell megtekintenie (fotó, vagy 
vetített kép). A bemutatott képeken 8 nagyvad (5 trófeás és 3 tarvad) és 4 
apróvad fajnak, továbbá 2 védett és 1 fokozottan védett állatfajnak a teljes 
alakos, illetve trófeás képe látható. A felismerésre és a válaszra képenként 20 
másodperc áll rendelkezésre.

közül válassza ki az adott fegyverhez illőt. A lőszerek gyári csomagolásúak le-
hetnek, a gyakorló fegyver kaliberét a vizsgáztató közli a vizsgázóval. A lövé-
szetvezető ellenőrzi, hogy a vizsgázó ismeri-e a lőszeren található jelzéseket.)

4. feladat:
Foglalja el a lőállást!

5. feladat:
Használja a gyorsítót a fegyveren, majd fesztelenítse azt!

6. feladat:
Töltse meg a fegyvert és biztosítsa!

7. feladat:
Lőjön! (50 méterre a Nemzetközi Sportlövő Szövetség szabályzatában rög-
zített 50 m-es pontlövő pisztoly céltáblára 1 próbalövést követően 3 értékelt 
lövéssel 21 köregységet kell teljesíteni.)
8. feladat: Helyezze vissza a fegyvert az állványra!

Sörétes fegyver kezelése és a lövés

1. feladat:
Vegye el a fegyverállványról a fegyvert!

2. feladat:
Szedje szét (agy, előagy, cső) és rakja össze a billenő csövű sörétes fegyvert!

3. feladat:
Válassza ki a fegyverhez a megfelelő lőszert! (Legalább 3 különböző kalibe-
rű lőszer közül válassza ki az adott fegyverhez illőt. A lőszerek gyári csoma-
golásúak lehetnek, a gyakorló fegyver kaliberét a vizsgáztató közli a vizsgá-
zóval.(A lövészetvezető ellenőrzi, hogy a vizsgázó ismeri-e a lőszeren 
található jelzéseket.)

4. feladat: 
Lőjön! (A vizsgázó 15 korongra lő az alábbi lőállásokról, és legalább 6 talá-
latot kell elérnie. A vizsgázó minden korongra egy lövést adhat le. A fegy-
verbe csak a dublék esetén tehető 2 db lőszer.)
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A ragadozó madárral való vadászatra feljogosító gyakorlati vizsgára jelent-
kezőknek a védett állatfajok védelmére, tartására, bemutatására és hasznosí-
tására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendeletben előírt, a ragadozó madárral való vadászatra jogosító természet-
védelmi vizsgával kell rendelkezniük.

A gyakorlati vizsgára csak saját madárral lehet jelentkezni. A vizsga előtt a 
madarat gyűrűszáma, vagy chip azonosító alapján azonosítani kell.

A ragadozó madárral való vadászatra feljogosító gyakorlati vizsgára olyan 
terepet kell kijelölni, ahol a magas röptű és az alacsony röptű madarak is 
akadálytalanul repülhetnek.

Milyen részekből áll a vadászíjász kiegészítő 
vizsga?

Az vadászíjász kiegészítő vizsga elméleti és gyakorlati részből áll.

1.	Elméleti	rész
a) A vizsgázónak 50 kérdésből álló tesztet kell kitöltenie. A rendelkezésre 

álló idő 50 perc. A megfelelt eredményhez legalább 40 kérdésre hibátla-
nul kell válaszolnia.

b) Ezt követően 5 kérdést tartalmazó tételt kell húznia. A tételben szereplő 
kérdések megválaszolására szolgáló felkészülési idő 10 perc. Eredményes 
a szóbeli vizsga, ha a vizsgázó a tételben szereplő minden kérdésre meg-
felelő választ adott.

Nem bocsátható gyakorlati vizsgára az, akinek az elméleti vizsgája sikertelen.

2.	Gyakorlati	rész
Vadászlövészet íjjal

A gyakorlati vizsgarészért felelős: a lövészetvezető és a vizsgabizottság 
egyik – az OMVK Fővárosi és Pest megyei Területi Szervezetének titkára 
által kijelölt, felügyeletet ellátó – tagja, akik felügyelik és minősítik a vizsga-
rész szakszerű lefolyását.

Nem bocsátható vizsgára az a vizsgázó, aki a vizsgán nem megfelelő mű-
szaki állapotú felszerelést, vagy testi erejét olyan mértékben meghaladó hú-
zóerejű íjat használ, ami a veszélytelen kezelést kizárja, vagy a kötelező lö-
vésszám leadását eleve kilátástalanná teszi.

Megfelelt a vizsgázó, ha minden vadászható fajt és a védett fajok közül – a 
fokozottan védett faj tévesztése nélkül – legalább kettőt faj szerint helyesen 
felismert, a trófeás vad esetében pedig 5 esetből 4-szer helyesen minősítette 
korcsoport és elejthetőség szempontjából.

A szóbeli vizsga második részében a vizsgázó 5 kérdést tartalmazó tételt 
húz. A felkészülési idő 15 perc. Eredményes a szóbeli vizsga, ha a vizsgázó a 
tételben szereplő összes kérdésre jó választ ad.

Milyen részekből áll a ragadozó madárral való 
vadászatra feljogosító kiegészítő vizsga?

A ragadozó madárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsga elméleti és 
gyakorlati részből áll, melyet a ragadozó madárral való vadászatra feljogosító 
kiegészítő vizsga 3 fős vizsgabizottsága előtt kell letenni. Az elméleti vizsgarész 
eredménytelensége esetén a vizsgázó gyakorlati vizsgára nem bocsátható.

1.	Elméleti	rész
a.) Ragadozó madárfajok ismerete

A vizsgázónak 13 db különböző fajú preparált ragadozó madárból 10-et 
kell felismernie. A vizsgán azonos időben kell a vizsgázó számára szem-
lére bocsátani a kitömött példányokat. Megtekintésüket követően a vizs-
gázó ismerteti és jellemzi a felismert fajokat. A rendelkezésre álló idő 5 
perc. A vizsga nem folytatható, ha a vizsgázó az előírt időn belül nem 
tudta felismerni és jellemezni a fajokat.

b) Írásbeli vizsga
A vizsgázónak 40 tesztkérdésből 35-öt kell a rendelkezésre álló 40 perc 
alatt helyesen megoldania. Eredménytelen írásbeli vizsga után a vizsgázó 
nem bocsátható szóbeli vizsgára.

c) Szóbeli vizsga
A vizsgázó 16 tételből húz egy tételt, amely 3 solymászattal összefüggő 
kérdést tartalmaz. A tételen szereplő kérdések megválaszolására szolgáló 
felkészülési idő 10 perc.

2.	Gyakorlati	rész
A gyakorlati rész a vadászatra betanított ragadozó madár munkájának be-
mutatásából áll.
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Értékelés:
0–149 pontig: nem felelt meg
150–219 pontig: azonnal ismételhet (ha ismétlésnél sem éri el a 220 
pontot, nem felelt meg, ha eléri, megfelelt)
220–360 pontig: megfelelt

Mi történik, ha sikertelen valamely vizsgarész?

Eredményes vadászvizsga letételének az minősül, ha a vizsgázó mind a gya-
korlati, mind az elméleti vizsgarészen megfelelt.

Amennyiben valamelyik vizsgarész sikertelen és a jelölt hat hónapon belül 
– ragadozó madárral való vadászatra feljogosító vagy vadászíjász kiegészítő 
vizsga esetén 12 hónapon belül – nem ismétli meg az adott vizsgarészt, ab-
ban az esetben elölről kell kezdenie a vizsgát.

Ha a vizsgázó
a) eredménytelen vadászvizsgát tesz, de 6 hónapon belül ugyanannál a te-

rületi szervezetnél újból vizsgázik,
b) eredménytelen ragadozó madárral való vadászatra feljogosító kiegészítő 

vizsgát tesz, de 12 hónapon belül újból vizsgázik, vagy
c) eredménytelen vadászíjász kiegészítő vizsgát tesz, de 12 hónapon belül 

újból vizsgázik, akkor a teljes vizsgadíj megfizetése mellett csak a siker-
telen vizsgarészt kell megismételnie és a befizetést igazoló csekket az 
ismétléskor be kell mutatnia.

További felmerülő kérdéseivel forduljon bizalommal a megyei szervezet tit-
kárához. 

Jó felkészülést és sikeres vizsgát kíván: 

Vadászüdvözlettel:
Vadászvizsga Bizottság

Nem folytathatja a vizsgát az a vizsgázó,
– aki a lövészetvezető engedélye nélkül lövést ad le,
– aki az íjat nem a célra tartva húzza ki,
– aki a csigás íjat, oldógéppel történő lövés esetén, úgy húzza ki, hogy ujja 

az elsütő billentyű előtt van.
A vizsgán legalább 222,7 N húzóerejű íjjal lehet részt venni. Az íjakon min-
den célzást segítő felszerelés (stabilizátor, irányzék) alkalmazható, kivéve a 
vadászatokon általánosan tiltott célzást segítő elektronikus optikai segédesz-
közöket. Az 1-es, 2-es, 3-as számmal megjelölt nyílvesszőket terepheggyel 
kell felszerelni.

A vizsgán 12 különböző távolságban kialakított lőállásból, lőállásonként a 
három számozott nyílvesszőt növekvő számsorrendben kell kilőni. A nem 
csigás, irányzék nélküli íjjal lövők a lőállásokhoz tartozó legnagyobb távol-
ságokról (40-30-25-15 méter) nem kötelesek lőni, helyette a következő tá-
volságról (35-25-20-10 méter) megismétlik a lövést. A céltábla állatalakos. 
Az állatok körvonala (fej, farok, lábak nélkül) az úgynevezett sebzési zóna. 
Ezen belül helyezkedik el az állat színétől jól megkülönböztethető kör alakú 
elejtési zóna.

A lőállás távolsága (méter) Elejtési zóna átmérője (cm)

40–35–30 30

30–25–20 22,5

25–20–15 15

15–10–5 7,5

Sebzési zóna Elejtési zóna A zónák pontértékei

1. számú nyílvesszővel 4 pont 30 pont

2. számú nyílvesszővel 3 pont 20 pont

3. számú nyílvesszővel 0 pont 10 pont

Ha az adott lőállásban, az elejtési zónában nem volt találat, csak „sebzés”, a 
vizsgázó nulla pontot kap. Lőállásonként maximum 30 pontot lehet elérni. 
Az első nyílvesszővel elért 30 pontos „elejtés” után a további találatokért 
pontokat már nem kap a vizsgázó. Az egyes lőállásokból mindhárom vesszőt 
ki kell lőni.
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1. Milyen formában gyakorol-
ható a vadászati jog?
a) Önálló vadászati jog
b) Társult vadászati jog
c) Mindkettő

2. A felsoroltak közül melyik 
állítás jellemző a nagy lilikre?
a) Csőre sárga, szárnyfedőtollai 

világosak
b) Csőre hússzínű, az idős ma-

darak hasa feketén sávozott
c) A fiatalok fehér homlokfoltja 

jól látható

3. Mi a fogolycsibék legfonto-
sabb tápláléka életük első 3 
hetében?
a) 1-3 mm nagyságú rovarokkal 

táplálkozik
b) Gyommagvakkal, zöld növé-

nyi részekkel táplálkozik
c) Hangyatojásokat, apró mag-

vakat fogyaszt

4. Mit hívunk cökotrófnak a 
mezei nyúlnál?
a) A mezei nyúl táplálékszűk 

időszakban elfogyasztja ürü-
lékbogyóit

b) A vakbelében élő cellulóz-
bontó baktériumok által fel-
tárt, a tápcsatornán még egy-
szer áthaladó emésztési termék

c) A kettős vemhességet

5. A táplálék összetételével 
szemben a dám
a) Meglehetősen igényes
b) Igénytelen
c) Válogatós

6. Milyen őzagancsot neve-
zünk gombnyársasnak?
a) A bakgida gidaagancsát
b) A rövid, ágnélküli, néhány 

cm-es őzagancsot
c) A nagyon ritkán előforduló 

sutaagancsot

7. Mikor kell a vadászatot kö-
vetően újra beírást tenni az 
egyéni vadászati naplóba?
a) Csak ha lőttünk valamit
b) Csak ha újra be akarjuk írni 

magunkat
c) Ha lövést tettünk, függetle-

nül az eredménytől (elejtés, 
sebzés, hibázás esetén egy-
aránt)

8. Az örvös galamb fészkét
a) bokrokra és fákra építi
b) odúban építi
c) talajon építi

9. Hová helyezzük a sebtöre-
tet?
a) Az elejtett, terítéken fekvő 

nagyvadat ért lövés bemeneti 
nyílására

b) Az elejtett nagyvadat ért lö-
vés kimeneti nyílására

c) A lövedék okozta sebre, attól 
függően, éppen melyik olda-
lán fekszik a vad

10. Milyen vadászati mód a rá-
hajtás?
a) Amikor a leálló puskássorra 

tereljük rá az apróvadat
b) Amikor a vonalhajtás egy te-

reptárgyra (fasor, erdősáv) rá-
hajtja az apróvadat, és az a 
hajtósorban haladó puská-
sokra visszatör

c) A nap utolsó hajtása, amit si-
etősen fejezünk be

11. Jégre, illetve vízfelületre 
golyós fegyverrel tehe-
tünk-e lövést?
a) Igen, a nagy sebességű golyó 

semmilyen veszélyt nem je-
lent

b) Nem, a lövedék könnyen 
gurulatot kaphat

c) Nem, mert a lövedék ólom-
tartalma szennyezheti a vizet

Vadászvizsga
Írásbeli	kérdések

Vizsga helye:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   megye/főváros

Vizsga időpontja:

 . . . . . . . .  év   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hó . . . . . . . .  nap

Vizsgázó neve:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vizsgázó lakcíme:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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21. Ki végzi hazánkban a hiva-
talos trófeabírálatot?
a) Vadászati Hatóság
b) A megyei kormányhivatalok 

földművelésügyi osztálya
c) Minden vadászatra jogosult 

maga végzi

22. A pointer elsősorban 
a) Vízi munkára kitenyésztett 

fajta
b) Lövés előtti munkára kite-

nyésztett fajta
c) Apportírozásra kitenyésztett 

fajta

23. Hány körméretet mérünk a 
gímszarvas trófea-bírálatakor?
a) Csak koszorú-körméretet
b) Koszorú-körméret, alsó és 

felső szárkörméret
c) Nem mérünk körméretet

24. Mikor éri el a gímszarvasbi-
ka a kulminációs kort?
a) Amikor az agancs fejlődésé-

nek csúcsára ér
b) Amikor először részt tud 

venni az örökítésben
c) Amikor át tudja venni egy 

tarvadcsapat felett a hatalmat 
egy idős bikától

25. Mi számít formai hibának a 
dámlapát terepi bírálatakor?
a) csipkézettség
b) hasadt lapát
c) sarkantyú

26. Mit nevezünk zoonózisnak?
a) Állatról emberre terjedő be-

tegséget, fertőzöttséget
b) A vadaskert egy speciális for-

máját
c) vadról háziállatra terjedő be-

tegséget

27. Vízszintes csőelrendezésű 
duplacsövű sörétes fegyverek 
esetében melyik csövet süti 
el az első elsütőbillentyű?
a) Mindig a bal csövet
b) Egyszerre sül el a két cső
c) Mindig a jobb csövet

28. Hazai sörétméretezés esetén 
hányas sörét az, amelynek 
átmérője 3,0 mm?
a) 8-as
b) 10-es
c) 12-es

29. A jagd terrierek
a) Elsősorban vaddisznóskutyák, 

más munkára nem alkalmasak
b) Kotorékmunkára és vaddisz-

nóhajtásra kiválóan alkalmasak
c) Csak kotorékozásra használa-

tosak

30. Gyógyítható-e a babeziózis?
a) Nem, halálos betegség
b) Oltásokkal jó eséllyel gyó-

gyítható, de maradandó vese-
károsodás előfordulhat

c) Kezelés nem szükséges, diétá-
val a kutya kiheveri

12. Ki végezheti az elsődleges 
vadhúsvizsgálatot?
a) Mindig az elejtő feladata
b) A vadászatra jogosult képvi-

selője a vadátvételkor
c) Arra jogosító vizsgával ren-

delkező személy

13. Az agancsos koponyákat 
meddig merítjük a főzővíz-
be?
a) Az agancstövet lepje el a víz, 

de az agancsot már ne érje
b) Az agancstövet már ne lepje 

el a víz
c) Az agancs alsó egyharmada 

érjen a főzővízbe

14. Tarvad selejtezésekor  
elejti-e a vezértehenet?
a) Igen, mert általában nem sza-

porító, öreg, meddő példány
b) Nem, mert a vezértehén ki-

hullásával megbomlik a csa-
pat egyensúlya

c) A szarvascsapatot mindig bi-
ka vezeti, így vezértehénről 
nem is beszélhetünk

15. Az őzgidák a születést kö-
vetően
a) Azonnal követik anyjukat
b) 2-3 hét után követik anyjukat
c) 1-2 nap után követik anyjukat

16. Meddig tartózkodnak a vad-
malacok az ellővacokban?
a) Néhány órán belül követik 

anyjukat
b) Általában 3-4 hétig
c) Néhány napig

17. Mit nevezünk társas vadá-
szatnak?
a) mely legalább 3 vadász rész-

vételével zajlik
b) mely legalább 5 vadász rész-

vételével zajlik
c) mely legalább 4 vadász rész-

vételével zajlik

18. Mennyi ideig vemhes az 
üregi nyúl?
a) 35-40 nap
b) 22-25 nap
c) 28-31 nap

19. Mely kultúrnövény betakarítás 
előtt álló táblái kínálják a leg-
jobb örvös galamb- és balkáni 
gerle vadászati lehetőséget?
a) Kukorica
b) Őszi gabona
c) Napraforgó

20. Mennyire veszélyes a róka 
apró galandférge (Echinococ-
cus multilocularis) az emberre?
a) Akár halált is okozhat
b) A kórokozó emberre nem 

veszélyes
c) Ritkán okoz megbetegedést, 

de halálos veszélyt nem jelent
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38. Ki volt neves vadászfestő  
a felsoroltak közül?
a) Csergezán Pál
b) Zsindely Ferenc
c) Szederjei Ákos

39. Hogyan védekezhetünk  
a vaddisznó erdei túráskára 
ellen?
a) Magas, stabil kerítések építé-

sével
b) Alacsony kerítés, vagy vil-

lanypásztor alkalmazásával
c) Csak a kémiai védekezés le-

het hatásos

40. Tudjuk-e a vadászati  
hasznosítással befolyásolni 
az ivararányt?
a) Csak igen kis mértékben
b) Nem
c) Nagy mértékben

41. Mikor használható infra cél-
távcső a vadászatra?
a) Csak éjszakai vadászaton, ha 

a vadászati hatóság engedé-
lyezte

b) Soha, jogszabály tiltja
c) Éjszakai fényszórós vadásza-

ton

42. Fiatal (3 éves) kisívű muf-
lonkost lát. Elejthető-e?
a) Igen, mert a kisívű csiga  

vége sokszor letörik
b) Igen, mert a kisívű csiga 

gyakran nyakbanövő lesz 
idősebb korban

c) Nem, 3 éves korban még 
nem selejtezzük a kost

43. Egyik szárán szemághiányos 
középkorú gímbikát lát. Ho-
gyan ítéli meg elejthetőségét?
a) Az egyik főág hiánya ebben 

a korban még nem minősül 
súlyos hibának, kímélendő

b) Ha az ághiányos szár egyéb-
ként koronás, akkor kímé-
lendő

c) Elejthető

44. Hogyan mérik az őzagan-
csok köbtartalmát? 
a) A terpesztésből és a szár-

hosszból számítják ki
b) Nem kell megmérni
c) A kiszorított víz tömegével

45. Hogyan kell bemutatni a 
hatósági állatorvosnak a ké-
pesített vadhúsvizsgáló által 
kifogásolt vadat?
a) Csonkítatlanul, zsigerekkel
b) Zsigerelt állapotban, zsigerek 

nélkül
c) Minden esetben a gyomorral 

és a bélrendszerrel együtt, 
csonkítatlanul

31. Milyen hibával terhelt  
a vélekedéssel történő  
állománybecslés?
a) Általában alulbecslést okoz
b) Általában felülbecslést okoz
c) Nem terhelt hibával, pontos 

állománybecslési módszer

32. Mi az elsődleges szerepe  
a vadföldeknek?
a) Rajtuk termeljük meg a vad 

téli takarmányát a kiegészítő 
takarmányozáshoz

b) Kizárólagos feladatuk a va-
dásztatás elősegítése

c) Takarmány-kiegészítés, elvo-
nó takarmányozás a vadkár 
mérséklésére, vadásztatás

33. Mi a belballisztika?
a) A lövedék céltárgyban vég-

zett mozgását leíró tudo-
mányág

b) A lövedékben lejátszódó fo-
lyamtokkal foglalkozó tudo-
mányág

c) A fegyvercsőben végzett lö-
vedékmozgás leírása

34. Mi a szegélyhatás az apró-
vad-gazdálkodás esetében?
a) A táblák szegélyein alacso-

nyabb a vadfajok előfordulá-
sának esélye a zavarás miatt

b) Nagy fajgazdagsággal bíró, 
pontszerű élőhelyek összessége

c) Különböző élőhelytípusok 
szegélyének találkozása men-
tén lévő, nagy fajgazdagságú 
átmeneti zóna

35. Ki írt könyvet „A madarak 
hasznáról és káráról”?
a) Széchenyi Zsigmond
b) Herman Ottó
c) Kittenberger Kálmán

36. Mire vonatkozik  
a Washingtoni Egyezmény?
a) Veszélyeztetett állatok és nö-

vények kereskedelmének 
szabályozására

b) Veszélyeztetett állatok és nö-
vények élőhelyeinek védel-
méről

c) Nemzetközi jelentőségű vi-
zes élőhelyek védelméről

37. A kárókatona engedélyhez 
kötött gyérítése során
a) Az ólomsörét nem használ-

ható
b) Az ólomsörét korlátozás nél-

kül használható
c) Az ólomsörét a vadászati ha-

tóság engedélyével használ-
ható
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46. Mivel okoz kárt a dolmá-
nyos varjú és a szarka?
a) Az apróvadetetők dézsmálá-

sával
b) Fészekfosztogatás, kisnyulak 

zsákmányolása
c) Kint felejtett fémtárgyak, 

pénzérmék elrablása

47. Mikor állnak párba a tőkés 
récék?
a) Tavasszal, közvetlenül a költés 

megkezdése előtt, a költőte-
rületen

b) Már ősszel kialakulnak a kö-
vetkező évi párok

c) Télen, a telelőterületen, a 
költőhelyekre már párban 
érkeznek

48. Mikor van a vaddisznó fő 
búgási időszaka?
a) November-december
b) Február-május 
c) Szeptember-október

49. A trófea kifőzését megelő-
zően meg kell-e nyúzni a 
koponyát?
a) Igen, minden esetben
b) A szarvasfélék koponyáját 

nyúzzuk, a muflonét nem 
szükséges

c) Nem, mert a nyúzáskor 
megsérthetjük a koponya-
csontot

50. Társas vadászaton kell-e 
minden esetben vadászatve-
zetőt állítani?
a) Lehet, de nem kötelező
b) Csak ha 10 vadásznál több 

vesz részt a vadászaton
c) Igen, minden esetben 

1.
1. Mi a különbség az agancs és a 

szarv között? Ismertesse a gím-
szarvas éves agancsciklusát!

2. Ismertesse a tőkés réce költés 
biológiáját, hazai helyzetét. So-
rolja fel a vadászható vízivad fa-
jokat!

3. Mi a „kotorékozás”? Ismertesse 
a ragadozógyérítés lehetséges 
eszközeit!

4. Ki kaphat állami vadászjegyet, 
hol és meddig kell kiváltani, mi 
történik, ha valaki nem váltja 
ki?

5. Csoportosítsa a vadászlőfegyve-
reket a puskacső száma és elren-
dezése szerint, mondjon rá pél-
dákat! Ismertesse a fegyver 
átadás és átengedés szabályait!

2.
1. Milyen korcsoportokat lehet a 

gímszarvas bikák között elkülö-
níteni? Ismertesse a gímszarvas 
agancs részeit, mit jelent a pá-
ratlan 16-os kifejezés?

2. Ismertesse a lőtt nagyvad keze-
lésének szabályait!

3. Ismertesse a hazánkban leg-
gyakrabban előforduló varjúfé-
léket, vadgazdálkodási és termé-
szetvédelmi vonatkozásaikat!

4. Ismertesse a vad és a vadászati 
jog tulajdonviszonyait!

5. Ismertesse a fegyver szállítására 
vonatkozó szabályokat, milyen 
fő részekből áll a golyós fegyver 
csöve?

3.
1. Mivel táplálkozik a gímszarvas, 

milyen károkat okozhat? Ismer-
tesse a vad által okozott kár el-
hárításának formáit!

2. Ismertesse a galambfélék vad-
gazdálkodási jelentőségét! Mely 
fajok vadászhatók?

3. Jellemezze a természetvédelem, 
mezőgazdaság és a vadászat 
kapcsolatát!

4. Ismertesse az agancsos nagyvad 
trófeájának kikészítési szabályait!

5. Mikor kell a lőfegyvert a vizs-
gálatra kijelölt szervezetnek be-
mutatni? Mit jelöl a 8×57 JS 
meghatározás?

Vadászvizsga
Szóbeli	tételek
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8.
1. Sorolja fel a Magyarországon 

vadászható és a leggyakoribb 
védett récefajokat!

2. Milyen szervezet látja el a vad-
gazdálkodás szakmai felügyele-
tét?

3. Sorolja fel a vadászat és vadgaz-
dálkodás hazai és nemzetközi 
szervezeteit!

4. Apróvad társasvadászat során 
melyek a leggyakoribb baleseti 
források?

5. Milyen a peremes töltényhüve-
lyű golyós lőszer, milyen fegy-
verekhez használják?

9.
1. Ismertesse egy gímszarvas bika-

borjú első néhány évének főbb 
mozzanatát! Milyen évszakban 
születik, milyen más egyedek 
társaságában él, mikor és milyen 
agancsot rak fel, mikor párzik? 

2. Ismertesse az őz válogató vadá-
szatának szempontjait!

3. Mi a szóró, milyen céllal telepí-
tik? 

4. Mikor szabad mezei nyulat élve 
befogni? Ismertesse a mezei 
nyúl befogásának főbb lépéseit!

5. Sorolja fel a sörétes fegyver fő 
részeit!

10.
1. Milyen korcsoportokat lehet az 

őzbakok között elkülöníteni? 
Miről ismeri fel ezeket?

2. Ismertesse az örvös galamb és a 
kék galamb előfordulási, élőhe-
lyi és küllemi eltéréseit, vadá-
szati, valamint természetvédelmi 
vonatkozásait!

3. Ismertesse a nyílt irányzékkal és 
a céltávcsővel történő célzás 
különbségeit? 

4. Ismertesse az élővad-befogás 
módszereit, eszközeit! Mikor le-
het egyes vadfajokat befogni? 

5. Mikor szabad a sörétes lőfegy-
vert megtölteni és mikor kell 
üríteni? A sörétes lőfegyverből 
milyen szögben szabad lövése-
ket leadni? Mit jelent a léniázás 
illetve a zsákolás?

11.
1. Ismertesse egy sutagida első né-

hány évének főbb mozzanatait! 
Milyen évszakban születik, mi-
lyen más egyedek társaságában él, 
mikor párzik, mikor hoz utódot?

2. Mit tud a fogoly életmódjáról, 
természetrajzáról? Melyek azok 
a tényezők, amelyek leginkább 
befolyásolják a fogoly állomány 
nagyságát?

3. Sorolja fel, mely esetek minő-
sülnek jogosulatlan vadászatnak, 
mivel jár ha valaki jogosulatla-
nul vadászik?

4. Ismertesse az őzhívást, mint kü-
lönleges vadászati módot! 

5. Ismertesse a sörétes lőfegyver 
hatásos lőtávolságát, milyen szű-
kítéseket ismer!? 

4.
1. Ismertesse egy gímszarvas ünő-

borjú élete első néhány évének 
főbb mozzanatait! Milyen év-
szakban születik, milyen más 
egyedek társaságában él, mikor 
párzik, mikor hoz utódot?

2. Milyen sajátossága van a mezei 
nyúl szaporodásának és táplál-
kozásának?

3. Mely kutyafajtákat használhat-
juk a sebzett nagyvad utánkere-
sésére? 

4. Mit nevezünk bölcs hasznosítás-
nak? 

5. Mikor szabad vadászfegyverrel 
lövést leadni, mikor kell meg-
különböztetett figyelemmel 
lenni a lövés leadására, milyen 
biztonsági előírásokat kell be-
tartani? Mit jelent a 16/70, 
12/76 és a 20/65 kaliberjel? 

5.
1. Ismertesse a fácán táplálkozásá-

nak, élőhely-használatának és 
szaporodásának sajátosságait? 
Mit jelent az ivari dimorfizmus?

2. Milyen nagyvad trófea bírálati 
képleteket ismer? Hogyan bírál-
juk a ragadozó koponyákat?

3. Mi a vizsla feladata a társas va-
dászaton? Milyen kontinentális 
vizsla fajtákat ismer?

4. Hogyan épül egymásra a vad-
gazdálkodás tervezési rendszere?

5.  Vázolja a központi gyújtású 
golyós lőszer szerkezetét!

6.
1. Mit ért a nagyvadállomány 

mennyiségi és minőségi szabá-
lyozása alatt?

2. Sorolja fel a legfontosabb nem-
zetközi természetvédelmi 
egyezményeket és alapvető cél-
jaikat?

3. Ismertesse a vadaskert és a vad-
farm közötti alapvető vadászati 
jelentőségű különbségeket!

4. Ismertesse a nyári lúd, vetési 
lúd, kis lilik, nagy lilik, vörös-
nyakú lúd, kanadai lúd, apácalúd 
küllemi, valamint a magyaror-
szági előfordulásuk különbsége-
it, vadászati és természetvédelmi 
jelentőségüket!

5. Hol és hogyan kell a lőfegyvert 
és a lőszert tárolni? Mi a 
gyöngygolyó és milyen vad el-
ejtésére használhatjuk?

7.
1. Ismertesse a dámszarvas szapo-

rodásának sajátosságait!
2. Milyen ragadozó madárfajokat 

ismer? Vadászható ezek közül 
valamelyik?

3. Mi minősül társas vadászatnak? 
Soroljon fel néhány társas vadá-
szati módot!

4. Ismertesse a vadászavatás szer-
tartását és a teríték készítés sza-
bályait!

5. Ismertesse a sörétes lőszer fel-
építését! Melyek a leggyakoribb 
sörétes fegyver kaliberek?
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3. Soroljon fel társas vadászati mó-
dokat (apróvad-, nagyvad vadá-
szat)!

4. Ismertesse a gümőkór és a ser-
téspestis betegségek jellemzőit?

5. Milyen az ismétlő rendszerű va-
dászfegyver? Mondjon rá példá-
kat!

17.
1. Az őzek milyen idős korban vál-

nak ivaréretté, és általában mi-
lyen idős korban vesznek részt 
ténylegesen a szaporodásban?

2. Mi a szőrmés ragadozók trófeá-
ja?

3. Ismertesse ki lehet vadászatve-
zető, mi a szerepe, feladata! 

4. Sorolja fel a Magyarországon 
solymászatra leggyakrabban al-
kalmazott ragadozó madarakat! 

5. Ismertesse a golyós lőszer része-
it, illetve az egyes részelemek 
feladatát!

18.
1. Ismertesse a vaddisznó társas 

életét, szociális szerveződését!
2. Miért van szükség fácántenyész-

tésre? Sorolja fel a különböző 
tenyésztési eljárásokat! 

3. Ismertesse a barna rétihéja ter-
mészetvédelmi státuszát, élőhe-
lyi és táplálkozási jellemzőit!

4. Mit nevez a vadásznyelv „kö-
ténynek”, „ecsetnek”?

5. Mi a hatásos lőtávolság sörétes 
és golyós lőfegyver esetében?

19.
1. Ismertesse az őz agancsciklusát!
2. Ismertesse a vaddisznó éjszakai 

vadászatára vonatkozó feltétele-
ket!

3. Milyen lestípusokat ismer?
4. Milyen fajoknál léphet fel a bo-

tulizmus, mi okozza, veszélyes-e 
az emberre?

5. Ismertesse a lőfegyver karban-
tartásának szabályait, eszközeit!

20.
1. Ismertesse az egyéni vadászati 

napló használatára vonatkozó 
szabályokat!

2. Állománykezelési szempontból 
milyen korcsoportokba sorolja 
be a gímszarvast? 

3. Csoportosítsa a vadászkutya faj-
tákat alkalmazási területük sze-
rint! 

4. Ismertesse a mezei nyúl vadá-
szati módjait!

5. Mi a külballisztika, mivel foglal-
kozik a célballisztikáka? Mit ne-
vezünk csőtorkolati energiának?

21.
1. Ismertesse a róka szaporodását, 

utódnevelését, társas életét, vala-
mint vadgazdálkodási megítélését!

2. Ismertesse a Magyarországon 
vadászható galambfélék vadásza-
ti idényeit!

3. Ismertesse a trichinellózis be-
tegséget, humán egészségügyi 
vonatkozását!

12.
1. Ismertesse egy hímivarú vadma-

lac élete első néhány évének 
főbb mozzanatait! Milyen év-
szakban születik, milyen más 
egyedek társaságában él, mikor 
párzik?

2. Magyarországon melyik fajban 
alakul ki leggyakrabban a ve-
szettség, milyen tünetei vannak, 
miért veszélyes? 

3. Milyen formáit ismeri a vadá-
szati jog hasznosításának? 

4. Sorolja fel az őzagancs részeit!
5. Sörétes fegyverrel milyen vadra 

lehet vadászni? Milyen sörétet 
használna az egyes apróvadfajok 
vadászata során?

13.
1. Mikor van az őz párzási idősza-

ka? Milyen sajátosságai vannak 
az őz vemhességének?

2. Ismertesse a körvadászat mene-
tét! Melyek a legfontosabb biz-
tonsági szabályok?

3. Miért van szükség a vadászati 
tilalmi idők megállapítására?

4. Mi jellemzi a golyóérett gímbi-
kát? 

5. Vizes területen milyen feltétel-
lel vadászhatunk vízivadra? Is-
mertesse az ólom-, és az acélsö-
rét tulajdonságait, milyen 
sörétméreteket ismer?

14.
1. Mi jellemző az őz táplálkozásá-

ra? Milyen összefüggés van a 
táplálékkínálat és a territórium 
mérete között?

2. Ki kaphat állami vadászati en-
gedélyt, ki váltja ki és hol? 

3. Ismertesse a külföldön elejtett 
vadfajok trófeáinak behozatalára 
vonatkozó szabályozást!

4. Ismertesse a disznós kutyák fel-
adatát, soroljon fel vaddisznós 
kutyafajtákat!

5. A lőszer fogalma. Mi a teendő-
je, ha a lőfegyverét, vagy a fegy-
vertartási engedélyét elvesztette? 

15.
1. Ismertesse a róka vadgazdálko-

dási és vadászati megítélését!
2. Szabad-e Magyarországon var-

júfélékre vadászni? Ha igen, 
mely fajokra?

3. Milyen jogkorlátozó intézkedé-
seket alkalmazhat a természet-
védelmi őr? 

4. Soroljon fel tiltott vadászati 
módokat! 

5. Hogyan kell a sörétes lőfegyvert 
tűzkész állapotba hozni? Mikor 
nem lehet a lőfegyvert használni? 

16.
1. Hogyan és mikor alakulnak ki a 

szarvasrudlik, miért van ezek-
nek jelentősége?

2. Jellemezze a fácán élőhelyét és 
szaporodását!
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26.
1. Milyen élőhelyen fordul elő a 

gímszarvas jelentősebb szám-
ban? Vadgazdálkodási szempont-
ból melyek a legjobb élőhelyek 
a gím számára?

2. Ismertesse a társasvadászaton 
résztvevők szerepét, feladatát! 
Milyen engedélyeknek, felszere-
léseknek kell kötelezően a va-
dásznál lenni?

3. Soroljon fel vadgazdálkodási 
berendezéseket, ismertesse sze-
repüket!

4. Sorolja fel a nyest és a nyuszt 
közötti különbségeket (küllem, 
élőhely, életmód)

5. Ismertesse a lőfegyver, illetve a 
tűzfegyver fogalmát! Ismertesse 
a tiltott vadászati eszközöket. 

27.
1. Ismertesse a minőségi állo-

mányhasznosítás alapelemeit!
2. Mi a vadetetés szerepe nagyvad 

és apróvad fajok esetében?
3. Milyen szerepe van a vadgaz-

dálkodásban az aranysakálnak? 
4. Mi a barcogó teknő, a vacok és 

a kotorék? 
5. Mit ért a sörétes fegyver kalibe-

rén? Melyek a leggyakrabban 
használatos kaliberek?

28.
1. Ismertesse egy társas apróvad 

vadászat menetét!
2. Magyarországon mely sasokkal 

találkozhat? Melyik fajnak lehet 
vadgazdálkodási szerepe?

3. Ismertesse a tularémia okozta 
betegséget, mi okozza, milyen 
vadfajnál jelenik meg, melyek a 
tünetei? Veszélyt jelent-e az em-
berre? 

4. Melyek az elsőfokú vadászati 
hatóság legfontosabb feladatai? 

5. Ismertesse a fegyver vásárlásra 
és eladásra vonatkozó feltétele-
ket, szabályokat? Milyen adatok 
változását, hány napon belül 
kell a rendőrhatóságnak beje-
lenteni?

29.
1. Milyen élőhelyen fordul elő az 

őz Magyarországon? Vadgazdál-
kodási szempontból melyek a 
legjobb élőhelyek?

2. Miért fontos a lövés előtt a vad 
helyzetét, a lövés pillanatában a 
vad viselkedését pontosan meg-
figyelni? 

3. Ismertesse a Természetvédelmi 
Őrszolgálat feladatát és szerve-
zetét! 

4. Ismertesse a róka vadászatának 
lehetséges módjait! Mit nevez a 
vadásznyelv koslatásnak? 

5. Milyen lőfegyverekkel és lősze-
rekkel vadászhatunk vaddisznó-
ra?

4. Ismertesse a dámlapát részeit!
5. Ki kaphat a lőfegyver tartására 

engedélyt (személyi és tárgyi 
feltételek)?

22.
1. Ismertesse egy nőivarú vadma-

lac első néhány évének főbb 
mozzanatait! Milyen évszakban 
születik, milyen más egyedek 
társaságában él, mikor párzik, 
mikor hoz utódot?

2. A vadász milyen esetben pusz-
títhatja el a vadászterületen a 
kóbor kutyát, macskát?

3. Mi jellemzi a borz életmódját? 
Vadászható-e ez a faj hazánk-
ban?

4. Ismertesse a fácánvadászat mód-
jait!

5. Gyújtási mechanizmus szerint 
milyen golyós lőszereket ismer, 
jellemezze azokat!

23.
1. Mi jellemző a kérődzők táplál-

kozására? Melyek a hazai kérő-
dző vadfajok?

2. Ismertesse a Washingtoni 
Egyezmény (CITES) vadászati 
vonatkozásainak alapjait!

3. Milyen jogkorlátozó intézkedé-
seket alkalmazhat a hivatásos 
vadász? 

4. Ismertesse a nagyvad és az ap-
róvad terítékkészítés szabályait!

5. Töltési rendszerük szerint, mi-
lyen golyós hosszú lőfegyvere-

ket ismer, ezek közül Magyar-
országon milyennel lehet 
vadászni?

24.
1. Milyen vadászatokon tudjuk 

eredményesen használni a ma-
gyar vizslát? Milyen szőrválto-
zatait ismeri?

2. Mondjon példát fiatal gímbika 
hibás kilövésére!

3. Mi a vadkár és a vadászati kár, 
és a vadban okozott kár, mond-
jon rá példákat!

4. Soroljon fel öt-öt vadászati 
szak-, és vadászati szépiroda-
lomban jeleskedő szerzőt.

5. Lőfegyver használatából eredő 
baleset esetén mi a teendő, 
mely szerveket kell értesíteni? 

25.
1. Ismertesse az apróvad élő-

hely-gazdálkodás szerepét, fon-
tosságát!

2. Sorolja fel a legismertebb vé-
dett récefajokat!

3. Hogyan tudja megbecsülni a 
muflonkos korát? 

4. Milyen engedélyek szükségesek, 
ha az Európai Unió területén 
akar vadászni?

5. Mi történhet, ha nem a fegyver 
töltényűrének megfelelő lőszert 
akar kilőni a sörétes fegyverből?
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2. Ismertesse a társas nagyvadvadá-
szat főbb mozzanatait. 

3. Ismertesse a vadászetika alapel-
veit!

4. Hasonlítsa össze a fácán és a fo-
goly életmódját, szaporodását!

5. Hogyan csoportosítja a hosszú 
lőfegyvereket csőelrendezés sze-
rint? Mondjon rá példákat!

35.
1. Ismertesse a vadászjeggyel ren-

delkező vadász által elejtett 
nagyvadfajok trófeabírálatára 
vonatkozó kötelezettségeket!

2. Vadászterületek milyen rendel-
tetési céllal létesíthetők?

3. Sorolja fel a vadászatra használ-
ható optikai eszközöket! Sorolja 
fel milyen eszközöket tilos 
használni!

4. Mely vadfajok dagonyáznak és 
milyen célból?

5. Milyen lőfegyvereknél találko-
zunk huzagolással, mi a szerepe? 
Milyen golyós kalibereket is-
mer?

36.
1. Ismertesse a vaddisznó állo-

mányalakulását! Mennyi vad-
disznót kell elejteni az állomány 
szinten tartásához?

2. Ismertesse a szárnyas vad találati 
jelzéseit!

3. Milyen jogszabályok szabályoz-
zák a vadgazdálkodást és vadá-
szatot? 

4. Mi a különbség a róka és a 
borz nyoma között? 

5. Golyós lőszerek kaliberjelzései-
nél milyen betűkkel találkozha-
tunk és mit jelölnek ezek?

37.
1. Ismertesse a tőkés réce szapo-

rodását, társas viselkedését!
2. Ismertesse a cseh pásztát és az 

U-hajtást! Mely vadfajok vadá-
szati módjai ezek?

3. Milyen vadászkutyafajtákat 
használunk vaddisznó hajtóva-
dászaton?

4. Mi a konda? Milyen egyedek 
alkotják és hogyan viselkednek? 

5. Ismertesse a fegyverhasználati 
tudnivalókat!

38.
1. Mi tud a muflon párzási idősza-

káról és mi ennek a vadászias 
neve?

2. Mi a héja fő tápláléka? Sza-
bad-e hazánkban héjára vadász-
ni?

3. Hogyan viszonyul egymáshoz a 
Nadler és a CIC trófeabírálati 
képlet?

4. Ismertesse a terelővadászat sza-
bályait! 

5. Milyen szabályok vonatkoznak 
a vadászlőfegyver szállítására?

30. 
1. Ismertesse a vaddisznó szaporo-

dását!
2. Mi a teendő, ha társas vadásza-

ton baleset történik?
3. Ismertesse a nagy lilik és a kis 

lilik közötti legfőbb különbsé-
geket (küllem, természetvédel-
mi státusz, élőhely)!

4. Mi a töret? Milyen fajtáit ismeri?
5. Hogyan csoportosítja a golyós 

hosszú lőfegyvereket tárrendszer 
szerint? Mondjon rá példákat. 

31.
1. Milyen tényezők befolyásolják a 

szarvasbőgés kezdetét? Az or-
szág mely területein kezdődik 
előbb?

2. Ismertesse az erdei szalonka stá-
tuszát, a tavaszi húzás sajátossá-
gait!

3. Ismertesse a vadkanagyar bírála-
ti szempontjait! Kinek, hová és 
milyen esetben kell bemutatni 
bírálatra a trófeát? 

4. Soroljon fel vadgazdálkodási 
berendezéseket, ismertesse sze-
repüket!

5. Mivel foglalkozik a belballiszti-
ka? Mi a szerepe a csappantyú-
nak?

32.
1. Ismertesse a szárcsa életmódját, 

vadászatának formáit és jogsza-
bályi korlátait! Vadászható-e 
Magyarországon ez a faj?

2. Nagyvad egyéni és társasvadá-
szat esetén, hogyan adjuk meg a 
tiszteletet az elejtett vadnak? 

3. Ismertesse az apróvadélő-
hely-gazdálkodás jelentőségét, 
legfőbb elemeit!

4. Melyik lúdfaj fészkel hazánk-
ban? Ismertesse szaporodását. 
Vadászható-e ez a faj Magyaror-
szágon?

5. Csoportosítsa a golyós hosszú 
lőfegyvereket töltési rendszerük 
szerint!

33.
1. Ismertesse a vaddisznó viselke-

dését a búgási időszakban!
2. Ismertesse a muflon Magyaror-

szági elterjedési területét, élő-
helytípusait.

3. Soroljon fel legalább öt az em-
berre is veszélyes vadbetegséget!

4. Elhullajtott agancs, elhullott 
trófeás vad koponyája kinek a 
tulajdona, lehet-e otthon tarta-
ni?

5. Magyarázza meg mit jelent a 
keresőtávcsövön a 7×50 jelzés! 
Milyet ajánlana nappali és mi-
lyet éjszakai használatra?

34.
1. Ismertesse egy bakgida első né-

hány évének főbb mozzanatait! 
Milyen évszakban születik, mi-
lyen más egyedek társaságában 
él, mikor és milyen agancsot rak 
fel, mikor párzik?
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44.
1. Sorolja fel az egyéni vadászati 

módokat és ismertesse a hívás 
módszerét. 

2. Említsen példákat az őzbak 
agancsának formai hibáira! 

3. Társas apróvad vadászaton mi-
kor kell a fegyvert kiüríteni? 

4. Ismertesse a ragadozógyérítés 
jelentőségét és módjait!

5. Ismertesse az ólomsörét haszná-
latára vonatkozó szabályokat!

45.
1. Ismertesse egy dám-bikaborjú 

első néhány évének főbb moz-
zanatait (milyen évszakban szü-
letik, milyen más egyedek társa-
ságában él, mikor és milyen 
agancsot rak fel, mikor párzik)!

2. Hol és mikor lehet fácántyúkot 
lőni?

3. Vadászható-e Magyarországon a 
nyest, a nyestkutya, vidra, róka, 
vadmacska, mosómedve?

4. Milyen fajok használhatnak ko-
torékot? 

5. Mi a jelentősége a céltávcsőnek? 
Hogyan kell a golyós hosszú lő-
fegyvert tűzkész állapotba hozni, 
mi a szerepe a gyorsítónak? 

46.
1. Ismertesse a tőkés réce hazai ál-

lományviszonyait, szaporodását, 
táplálkozását!

2. Miről rendelkezik a Bonni 
egyezmény? 

3. Milyen élőhely típusokat kedvel 
az őz?

4. Sorolja fel a kullancs által oko-
zott betegségeket!

5. Ismertesse a fegyverkezelés sza-
bályait a vadászaton!

47.
1. Ismertesse a vaddisznó táplálko-

zásának jellemzőit, jelent-e 
problémát az erdő- és mezőgaz-
dálkodásban?

2. Sorolja fel a mezei nyúl legfon-
tosabb betegségeit!

3. Sorolja fel a vadgazda legfonto-
sabb teendőit a vadkár elhárítá-
sának érdekében. 

4. Ismertesse a társas vadászaton 
való viselkedés írott és íratlan 
szabályait.

5. Ismertesse a golyós hosszú lő-
fegyverek legelterjedtebb zártí-
pusait!

48.
1. Ismertesse a mezei és az üregi 

nyúl életmódját, élőhelyét, sza-
porodását, társas viselkedését!

2. Vadászható faj-e a seregély és a 
kárókatona? Hol, mikor és mi-
lyen körülmények között lehet 
gyéríteni?

3. Miről rendelkezik a Berni 
Egyezmény?

4. Milyen tacskófajtákat ismer és 
ezeket milyen vadászatra hasz-
nálják?

39.
1. Ismertesse a dámbika agancscik-

lusát.
2. Ki minősül a vad elejtőjének, 

nagyvad és apróvad esetében?
3. Ismertesse a vadetetők típusait, 

kialakításának szempontjait. 
4. Ismertesse az őzhívást. Mikor, 

miért, hogyan? 
5. Magyarázza meg mit jelent a 

7×65R, a .243Win, és a 30-06 
jelzés a lőszeren! 

40.
1. Ismertesse a gímbika agancscik-

lusát!
2. Mit nevezünk léniázásnak, ka-

puzásnak, zsákolásnak?
3. Miért kötelező a keresőtávcső 

használata nagyvad vadászat so-
rán, ismertesse a távcső két fő 
paraméterét?!

4. Ismertesse az apróvad teríték 
készítésének módját!

5. Ismertesse a sörétes vadászlősze-
rek szerkezeti elemeit!

41.
1. Melyek a lőtt apróvad kezelésé-

nek legfontosabb szabályai?
2. Van-e a vaddisznónak olyan be-

tegsége, parazitája, ami az em-
bert is veszélyeztetheti?

3. Ismertesse a nagyvadélőhely-gaz-
dálkodás legfontosabb elemeit. 

4. Magyarországon milyen vizes 
élőhelyen nem szabad vízivadra 
vadászni?

5. Vadászat során kinek van joga a 
vadászfegyverek ellenőrzésére? 
Mely dokumentumokat kell a 
vadásznak magánál tartania a 
vadászat során?

42.
1. Soroljon fel olyan vadfajokat, 

amelyekre a territoriális maga-
tartás a jellemző!

2. Mi a vadaskert és mi a célja? 
3. Ismertesse a vetési és dolmányos 

varjú életmódját, szaporodását, 
állományalakulását!

4. Ismertesse az őzbak trófeájának 
kikészítését!

5. Melyek a fegyverszállítás szabá-
lyai társas apróvad vadászat haj-
tásai között a gépkocsiban, ill. a 
platón való utazásnak?

43.
1. Ismertesse a gímszarvas válogató 

vadászatának szempontjait!
2. Mi a lesgödör? Milyen vadfajra 

történő vadászatoknál lehet 
használni?

3. Sorolja fel a vadászat kellékeit! 
4. Társas vadászaton milyen szere-

pük van a retrievereknek? 
5. Milyen alapvető biztonsági sza-

bályokat kell betartania golyós 
hosszú lőfegyverrel való vadá-
szat esetén (egyéni és társas va-
dászat)?
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5. Mi játszódik le a golyós löve-
dék becsapódása után a vad tes-
tében? 

49.
1. Ismertesse a róka, a borz, és az 

aranysakál vadgazdálkodási sze-
repét!

2. Soroljon fel vadászkürt típuso-
kat és csoportosítsa a kürtszig-
nálokat. 

3. Ismertesse a mezei nyúl táplál-
kozásának sajátosságait.

4. Mikor vonul át hazánkon az er-
dei szalonka? Jellemezze élőhe-
lyét és táplálkozását. Milyen jel-
legzetes hangjai vannak? 

5. Hol helyezkedik el a zárdugaty-
tyú, ismertesse feladatát?!

50.
1. Mi minősül tiltott vadászati esz-

köznek?
2. Sorolja fel a társas nagyvadvadá-

szat módjait, ismertesse a vad-
disznóhajtás általános szabályait

3. Milyen élőhelyeken találkozha-
tunk szarkával és szajkóval? Ho-
gyan ítéli meg ezeket a fajokat 
vadgazdálkodási és természetvé-
delmi szempontból? 

4. Mit nevez a vadásznyelv ven-
dégágnak, farkas ágnak, cápa-
fognak, csipkének, sarkantyú-
nak?

5. Csoportosítsa a golyós lőszere-
ket lövedéktípusuk szerint!
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