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PREAMBULUM 

 

Az Országos Magyar Vadászkamara (a továbbiakban: Vadászkamara) 

érdekképviseleti szervezetként, kiemelten fontosnak tartja a hivatásos vadász 

tagjai szakmai továbbképzésének elősegítését és a megbecsültségük előre 

mozdítását. Ennek jegyében a Vadászkamara megalakulása óta megrendezi a 

Hivatásos Vadászok Országos Szakmai Versenyét (a továbbiakban: hivatásos 

vadász verseny). 

Ez a rendezvény a szakmai fejlődés és ismertség megszerzésének 

lehetőségen túl a díjazásnak köszönhetően a részt vevő hivatásos vadászok 

anyagi megbecsülését is javítja, továbbá lehetőséget ad a közösség építésére, 

kikapcsolódásra és a tapasztalatok egymás közötti megosztására. 

Jelen versenyszabályzat a hivatásos vadász verseny megrendezésével 

kapcsolatos alapelveket foglalja össze, az egyes versenyszámok kidolgozását és a 

verseny részletes körülményeit jelentősen befolyásolják a megrendezés 

helyszínének sajátosságai. 

 

I. 

A hivatásos vadász verseny országos döntője 

 

1. A Vadászkamara a hivatásos vadász versenyt minden évben megrendezi. 

2. A verseny szervezője a Vadászkamara Központi Szervezete, házigazdája az 

adott évben a rendezést vállaló megyei Területi Szervezet, a helyszínt 

szolgáltató vadászatra jogosulttal és ha indokolt, más közreműködő 

szervezetekkel (pl. oktatási intézmények) együttműködésben. 

3. A hivatásos vadász verseny országos döntőjét a Vadászkamara minden 

évben május 1. és augusztus 31. között rendezi meg. 

4. Az országos verseny lebonyolításáért a Vadászkamara hivatásos vadász 

alelnöke és Központi Szervezete felel. 

5. Az országos döntőn minden esetben legalább tíz versenyszámot kell 

lebonyolítani, ebből legalább kettő, de legfeljebb négy lehet elméleti 

versenyszám (teszt, interaktív teszt). 

6. A versenyzők lőkészségét felmérő feladatok során megszerezhető 

pontszám nem haladhatja meg a verseny teljes pontszámának 20 %-át 

7. Az országos verseny, a versenyfeladatokat részletesen tartalmazó kiírását 

minden területi szervezetnek el kell juttatni, legkésőbb a verseny előtt 30 

nappal. 

8. Az országos döntőn minden megyéből csak egy versenyző indulhat, az 

indulás jogát jelen szabályzat II/5., II/6. és II/7. pontja szabályozza 

részletesen. 
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9. Az a versenyző, aki már egyszer megnyerte az országos hivatásos vadász 

versenyt, a területi válogató versenyeken indulhat és jogosult a díjazásra 

is, de az országos döntőn a megnyert versenytől számított három évig nem 

vehet részt. 

 

II. 

A hivatásos vadász verseny területi válogatói 

 

1. A Vadászkamara minden megyei területi szervezete, évente köteles 

területi válogató versenyt rendezni annak érdekében, hogy eldöntse ki 

képviselheti a megyét az országos hivatásos vadász versenyen. 

2. A területi válogatókat a megyei területi szervezetek önállóan vagy 

legfeljebb másik két szomszédos területi szervezettel együttműködésben 

rendezhetik. 

3. Az a területi szervezet, amely sem önállóan, sem más területi 

szervezetekkel közösen nem rendez válogató versenyt, nem jogosult az 

országos döntőn versenyzőt indítani. 

4. A területi válogató versenyeken csak a rendező területi szervezet(ek) által 

hivatásos vadászként nyilvántartott személyek vehetnek részt. 

5. Önálló rendezés esetén a területi válogató verseny győztese jogosult az 

országos versenyen való indulásra. 

6. Több területi szervezet által közösen megrendezett válogató verseny 

esetében minden résztvevő megyéből a válogató versenyen legjobb 

helyezést elérő versenyző indulhat az országos megmérettetésen. 

7. Amennyiben a jelen szabályzat II/5. vagy II/6. pontja szerint indulásra 

jogosult versenyző nem kíván, vagy nem tud részt venni az országos 

versenyen, akkor erről nyilatkoznia kell az őt nyilvántartó megyei területi 

szervezet felé, és az adott megyéből az utána következő helyezést elérő 

versenyző indulhat.  

8. A területi válogatónak legalább öt versenyfeladatból kell állnia, amelyből 

legalább három gyakorlati feladat. 

9. A válogató verseny kiírását minden ahhoz hozzájáruló hivatásos 

vadászhoz el kell juttatni elektronikus levél vagy postai küldemény 

formájában, valamint az érintett területi szervezet(ek) hivatalos 

honlapján, honlapjain közzé kell tenni legkésőbb a verseny előtt 30 

nappal. 

10. A válogató versenyek lebonyolításáért a területi szervezet hivatásos 

vadász alelnöke és titkára felel.  
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III. 

Záró rendelkezések 

 

1. A hivatásos vadász verseny jelen dokumentumban nem szabályozott 

részleteivel kapcsolatban az aktuális területi válogató verseny vagy 

országos döntő versenykiírásának rendelkezései irányadóak. 

2. Jelen szabályzatot a Vadászkamara Elnöksége 37/2022. számú 

határozatában hagyta jóvá, a határozat meghozásának napjától, azaz 

2022. május 19-tól hatályos, kivéve a I/8. és I/9. pontjai, amelyek 2023. 

január 1-től hatályosak. 

 

 

Hatvan, 2022. május 19. 

 

 

Dr. Jámbor László 

elnök 

 


