
Orszagos Magyar Vadaszkamara Orszagos Magyar Vadaszati Vedegylet 
elnoke ugyvezeto elnoke 

Orszagos Rendorfokapitany 

E G Y U T T M I I K O D E S I MEGALLAPODAS 

amely letrejott 

az Orszagos Magyar Vadaszkamara, 

az Orszagos Magyar Vadaszati Vedegylet 

tovabba 

az Orszagos Rendor-fokapitanysag 

kozott. 

A vadaszati celu lofegyver megszerzesere es tartasara vonatkozo rendelkezeseket az Europai 
Unio koncepciojaval osszhangban levo, a lofegyverekrol es loszerekrol szolo 2004. evi XXIV. 
torveny es a vegrehajtasara kiadott, a fegyverekrol es loszerekrol szolo 253/2004. (VIII. 31.) 
Korm. rendelet hatarozza meg. A vad vedelmerol, a vadgazdalkodasrol, valamint a 
vadaszatrol szolo 1996. evi LV. torveny es a vegrehajtasara kiadott 79/2004. (V. 4.) FVM 
rendelet szabalyozza a vadgazdalkodasi es vadaszati feladatokat. A vadallomany ovasa, az 
ezzel osszefuggo jogsertesek megelozese, a vadaszat gyakorlasahoz sziikseges feltetelek 
biztositasa, a lofegyverek megszerzesere, tartasara, kezelesere vonatkozo szabalyok szigoru 
betartasa alapveto erdeke az Orszagos Magyar Vadaszkamaranak (a tovabbiakban: 
OMVK), az Orszagos Magyar Vadaszati Vedegyletnek (a tovabbiakban: OMVV) es az 
Orszagos Rendor-fokapitanysagnak (a tovabbiakban: ORFK) , valamint teriileti 
szerveiknek. 

Az OMVK, az OMVV es az O R F K (a tovabbiakban egyiitt: Felek) ligy velik, hogy az 
egyiittmukodesiikben rejlo lehetosegek kiaknazasa hatekonyabban szolgalja a jogszabalyok 
betartasat, a vadaszattal osszefiiggo jogserto cselekmenyek megelozeset, felfedeset, az 
orvvadaszat visszaszoritasat, a komyezet es a termeszet vedelmet. 

A Felek e szandek megvalositasa celjabol az alabbiakban rogzitik az egyiittmiikodes teriileteit, 
azokat a siilyponti feladatokat, amelyek biztositjak erdekeik osszehangolt ervenyesiileset. 

1. Az OMVK es az OMVV az egyiittmukodesi megallapodas kereteben 

1. Kezdemenyezi az egyiittmukodesi megallapodas egy peldanyanak megkiildesevel, hogy 
teriileti szervezeteik helyi sajatossagokra figyelemmel kossenek uj megallapodast a teriileti 
rendori szervekkel. 
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2. Javasolja teruleti szervezeteinek, hogy a Rendorseget is erinto temaval foglalkozo 
iileseikre a teriiletileg illetekes rendor-fokapitanysagok kepviselojet hivjak meg annak 
erdekeben, hogy kozottiik szorosabb es kozvetlenebb kapcsolat alakulhasson ki. 

3. Az OMVK az 1-2. pontokban megjelolteken tiil vallalja, hogy teruleti szervezetei utjan 
ertesiti a fegyvertartasi engedel)^ kiado rendorhatosagot a vadaszjegy visszavonasarol, 
valamint hivatasos vadaszok kamarai tagsagi viszony felfuggeszteserol, illetve 
megsziinteteserol, melynek kovetkezmenye a vadaszjegy visszavonasa, hivatasos 
vadaszoknal a szolgalati naplo es jelveny, illetve a szolgalati igazolvany bevonasa, az 
ilyen munkakorben valo foglalkoztatas megsziinese. 

4. Vallalja, hogy orszagos, illetve a teriileti szervezeteinek kozremukodesevel szakmai 
ismerettel rendelkezo eloadot biztosit az ORFK, illetve a teriileti rendori szervek 
felkeresere az altaluk szervezett oktatasokra, tovabbkepzesekre. 

11. Az O R F K az egyiittmukodesi megallapodas kereteben 

5. Megkiildi az egyiittmukodesi megallapodast a render-fokapitanysagoknak azzal, hogy az 
abban foglaltak vegrehajtasa erdekeben kezdemenyezzek uj megallapodasok megkoteset 
az OMVK, OMVV teruleti szervezeteivel. 

6. Felhivja a rendor-fokapitanysagok figyelmet arra, hogy illetekessegi teriiletukon a 
jogosulatlan vadaszat visszaszoritasa erdekeben miikodjenek egyiitt az OMVK es OMVV 
teriileti szervezeteivel, a kozuti es mas kozbiztonsagi ellenorzesek soran az azonosito jel 
hasznalatara vonatkozo eloirasok betartasat ellenorizzek. A gepjarmiiben talalt vadhus 
eredetenek, a szallitas jogszerusegenek igazolasat minden esetben koveteljek meg. 
Jogszeriitlen elejtes vagy a vadhus jogszeriitlen birtoklasanak gyaniija eseten - ha 
megallapithato a vad elejtesenek helye - soron kiviil ertesitsek az illetekes vadaszatra 
jogosultat a vad elszalh'tasa erdekeben. Amennyiben azonban az elejtes helye nem 
allapithato meg, akkor az ellenorzes helye szerint illetekes vadaszatra jogosultat kell 
ertesiteni. 

7. Vallalja, hogy az ORFK, valamint a teriileti rendori szervek az OMVV, OMVK, illetve a 
teriileti szervezeteik felkeresre tajekoztatast adnak a lofegyverekrol es loszerekrol szolo 
hatalyos jogszabalyok rendelkezeseirol, tovabba az egyiittmiikodest erinto jogszabalyi 
valtozasokrol. 

I I I . A Felek kdzosen vallaljak 

8. Kepviselik a jogalkotas soran azt a torekvest, hogy a hosszu lofegyver tartasahoz 
sziikseges elmeleti es gyakorlati jartassagot igazolo vizsgat az elmeleti es gyakorlati 
reszbol alio Allami Vadaszvizsga helyettesithesse, amennyiben - az ORFK altal kijelolt 
vizsgabizottsagi tag reszvetelevel zajlo - vadaszvizsga bizottsag igazolja, hogy a vizsgazo 
a lofegyver biztonsagos kezelesere es tartasara kepes. 
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9. A Felek vallaljak, hogy a rendori intezkedesek soran torteno felhasznalas erdekeben 
kozosen utmutatot keszitenek a vadhus jogszeru birtoklasaval, illetve szallitasaval 
osszefuggo eloirasokrol, a jogszeru birtokban tartas igazolasanak modjarol. 

10. A rendor-fokapitanysagok es az OMVK, OMVV teruleti szervezetei minden ev december 
31-ig, az ORFK, az OMVK es az OMVV a kovetkezo ev februar 20-ig ertekelik az 
egytittmiikodesben foglalt feladatok vegrehajtasat, az intezkedesek eredmenyesseget. A 
Rendorseg teruleti szervei es az OMVK, OMVV teruleti szervezetei egytittmukodeserol 
szolo ertekelo jelentest a rendor-fokapitanysagok igazgatasrendeszeti (fo)osztalyai 
osszesitik, es azokat a kozponti jelentes elkeszitese erdekeben januar 31-ig az ORFK 
Igazgatasrendeszeti Foosztaly vezetojenek terjesztik fel. Az ORFK Igazgatasrendeszeti 
Foosztaly vezetoje a jelentesek alapjan osszefoglalo jelentest keszit az orszagos 
rendorfokapitany szamara, illetve tajekoztatja az OMVK elnoket es az OMVV iigyvezeto 
elnoket az ertekelt idoszak tapasztalatairol. 

11. A Felek kozos allaspontot alakitanak ki a felmeriilt kerdesekkel kapcsolatban. Sziikseg 
eseten dontenek a megallapodas esetleges modositasarol, kiegesziteserol. Az 
engedelyeseket is erinto fontosabb informaciokrol az elektronikus es irott sajton keresztiil 
tajekoztatast, felhivast jelentetnek meg. 

12. A Felek megallapodnak abban, hogy az egyuttmiikodesi megallapodast barmelyikiik 
jogosult a masik felhez intezett irasbeli nyilatkozattal, 30 napos felmondasi ido 
biztositasaval felmondani. 

13. Az egyiittmukodesi megallapodast az orszagos rendorfokapitany, az OMVV iigyvezeto 
elnoke, valamint az OMVK elnoke jovahagyolag alairjak. 

14. Jelen egyiittmiikodesi megallapodas az alairast koveto honap elso napjan lep hatalyba, 
ezzel egyidejiileg az ORFK es az OMVV kozott 1993. november 22-en, valamint az 
ORFK es az OMVK kozott 1999. januar 19-en letrejott egyuttmiikodesi megallapodasok 
hatalyukat vesztik. 

Budapest, 2008. januar 16. 


