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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 12/2017. (V. 17.) MNB rendelete
az „Irinyi János” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Irinyi János születésének 200. évfordulója alkalmából – „Irinyi János” megnevezéssel  
2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2017. május 18.

2. § (1) A négyzet alakú emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 14 gramm, mérete 28,43 mm × 28,43 mm, 
széle sima.

 (2) Az emlékérme előlapján, a  jobb oldali mezőben egy gyufásdoboz oldalán lévő gyújtósáv ponthálós ábrázolása 
látható, benne az éppen fellobbanó robbanásmentes gyufaszál lángjával. A különleges – ún. proof – technológiával 
vert emlékérmén a  gyufaszál lángja természetes fényben, mozgatás hatására a  szivárvány színeiben váltakozik. 
Az  ábrázolástól balra, az  emlékérme középvonalán található vízszintes gyufaszállal elválasztva egymástól  
a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. Az  emlékérme szélén, fent a „MAGYARORSZÁG” felirat, lent, 
balra a „2017” verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, 
a  verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az  emlékérme előlapjának 
képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján, a  jobb oldali mezőben Irinyi János portréjának ábrázolása látható, melyen a  ruházat 
struktúráját a  „200 ÉVE SZÜLETETT A  ROBBANÁSMENTES GYUFA SZABADALMAZTATÓJA” mikroméretű betűkkel 
vert felirat ismétlődése adja. Az emlékérme szélén, fent az „IRINYI JÁNOS”, bal oldalon, a peremmel párhuzamosan 
az „1817–1895” felirat olvasható. Az emlékérme bal szélén, lent Endrődy Zoltán tervezőművész mesterjegye látható. 
Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 10 000 darab készíthető, amelyből 6000 darab különleges – ún. proof – technológiával verhető.

4. §  Ez a rendelet 2017. május 18-án lép hatályba.

  Nagy Márton s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
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1. melléklet a 12/2017. (V. 17.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 12/2017. (V. 17.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 7/2017. (V. 17.) BM rendelete
a kitoloncolás végrehajtásának szabályairól szóló 26/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosításáról

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I.  törvény 86. § 
(2)  bekezdés c)  pontjában, valamint a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi 
II.  törvény 111. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. 
(VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel 
egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A kitoloncolás végrehajtásának szabályairól szóló 26/2007. (V. 31.) IRM rendelet (a  továbbiakban: Rendelet) 3.  §-a 
a következő e) ponttal egészül ki:
[Az Szmtv. végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 53.  § (1)  bekezdése, illetve a  Harmtv. végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 142. § (4) és (5) bekezdése szerinti, a kitoloncolás feltételeinek megteremtése iránti 
intézkedések keretében a Rendőrség, illetve a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) különösen:]
„e) szükség esetén kiállítja a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldéséhez kiállított 
európai úti okmány létrehozásáról, valamint az  1994. november 30-i tanácsi ajánlás hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2016. október 26-i (EU) 2016/1953 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti európai úti okmányt.”

2. §  A Rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ez a rendelet
a) a  harmadik államok kiutasított állampolgárainak két vagy több tagállam területéről történő kitoloncolására 
szolgáló közös légi járatok szervezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/573/EK tanácsi határozat, valamint
b) a  jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldéséhez kiállított európai úti okmány 
létrehozásáról, valamint az 1994. november 30-i tanácsi ajánlás hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. október 26-i 
(EU) 2016/1953 európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

3. §  A Rendelet 3. §-ában az „53. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe az „53. § (1) és (2) bekezdése” szöveg lép.

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §  Ez a  rendelet a  jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldéséhez kiállított európai 
úti okmány létrehozásáról, valamint az  1994. november 30-i tanácsi ajánlás hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2016.  október 26-i (EU) 2016/1953 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapít meg.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 70. szám 7239

A földművelésügyi miniszter 24/2017. (V. 17.) FM rendelete
a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának 
szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pont 1., 2., 5–8., 
10–12., 15., 20–24., 26., 27., 29., 33., 34., és 36–38. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 11.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának 
szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (a  továbbiakban: Rendelet) 17–19.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
„17. § A zárttéri vadtartó létesítmény létesítésének engedélyezésére, az engedély módosítására vagy visszavonására 
irányuló kérelmet a  vadászati hatóságnál kell benyújtani. A  zárttéri vadtartó létesítmény létesítésének 
engedélyezésére irányuló kérelem tartalmi követelményeit – a  zárttéri vadtartó létesítmény rendeltetésének 
megfelelően – a 3. számú melléklet tartalmazza.
18. § A zárttéri vadtartó létesítmény felszámolását a 3. számú melléklet szerinti felszámolási terv alapján a vadászati 
hatóság a zárttéri vadtartó létesítmény engedélyének visszavonására irányuló döntésétől számított
a) vadaskert esetében egy éven,
b) vadaspark és vadfarm esetében két hónapon
belül végre kell hajtani.
19.  § A  vad szabad vadászterületre történő kijutását megakadályozó kerítést kizárólag a  zárt területen belül 
található vadállomány felszámolását követően lehet elbontani.”

2. §  A Rendelet a következő 20. §-sal egészül ki:
„20. § (1) A vadászati hatóság a Vtv. 27/A. § (6) bekezdése szerinti szállítási engedélye az élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatal által kiállított állatorvosi bizonyítvánnyal együtt érvényes.
(2) A  vadászati hatóság kezdeményezheti az  engedély nélkül szállított, igazolatlan eredetű vad leölését a  vad 
szállítójának, illetve az igazolatlan eredetű vad tartójának költéségére.”

3. §  A Rendelet a következő 20/A–20/F. §-sal egészül ki:
„20/A. § (1) A vadaskert vadászati célú kertrészének legkisebb kiterjedése
a) vaddisznó, illetve muflon tartására szolgáló létesítmény esetében 200 ha,
b) más nagyvadfaj tartására szolgáló létesítmény esetében 500 ha.
(2) A kizárólag muflon, illetve vaddisznó tartására szolgáló vadaskert kivételével a vadaskert külső kerítése legalább 
2,2 méter magasságú. A kizárólag muflon, illetve vaddisznó tartására szolgáló vadaskert külső kerítése a vadaskert 
kerületének legalább a fele részében nem lehet magasabb 1,8 méternél.
(3) Állategészségügyi okból, kérelemre a  vadászati hatóság engedélyezheti a  vad lőfegyverrel történő elejtését 
a nem vadászati célú kertrészben is.
20/B.  § (1) A Vtv. 27/C.  § (6)  bekezdésében meghatározott üzemeltetővel szerződés legfeljebb hét vadászati évre 
köthető.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a vadászatra jogosult a vadaskert üzemeltetésének tényét
a) az üzemeltetésre megkötött szerződés aláírásától számított, illetve
b) az üzemeltetési szerződés megszűnését a megszűnésétől számított
öt napon belül a vadászati hatóság részére bejelenti.
20/C. § (1) A vadaskert teljes területén biztosítani kell a vad természetes táplálkozási, rejtőzködési és – különösen 
a vadászati célú kertrészben – kitérési, illetve menekülési lehetőségét.
(2) Vadaskertben történő idényen kívüli vadászat – a vadászati hatóság részére történt előzetes bejelentés alapján – 
kizárólag olyan vadfajok egyedére lehetséges, amelyek a létesítési engedélyben szerepelnek.
20/D.  § A  vadaskertben tartott vadállomány hasznosítását a  vadászati hatóság – a  létesítési engedélyben 
meghatározottak, továbbá az  éves vadgazdálkodási terv szempontjai szerint – vadászati évenként engedélyezi. 
Az engedélyben meghatározza a vad vadaskertbe történő kiengedésének, hasznosításának tervszámait, amelyhez 
kizárólag vadaskerti felhasználásra, külön „Z” (zárttéri) megjelölésű azonosító jelet ad ki.
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20/E. § (1) A vadaspark bekerített egységeinek területe nem haladhatja meg az 5 hektárt.
(2) A  vadasparkban történő vadállomány-szabályozó vadászatról szóló engedélyben meg kell határozni 
az  állományszabályozó vadászattal érintett vad faját, ivarát, korosztályát, a  vadászat módját, időpontját, valamint 
az állományszabályozást végrehajtó személyeket is. Vadasparkban kizárólag egyéni vadászat engedélyezhető.
20/F. § (1) Vadfarm rokon fajú állat – kereszteződés útján életképes utódok megszületésének elkerülése céljából – 
tartásának helyszínétől térben elkülönülten létesíthető.
(2) A  vadfarm engedélyesének biztosítania kell a  tartásra engedélyezett vadfaj megfelelő tartási körülményeit, 
rendelkeznie kell takarmánytárolóval, egyedi kezelésre alkalmas területtel, ivóvízellátással és karanténnal. 
A  vadfarmengedélyes a  vadászati hatóság által hitelesített állomány-nyilvántartást vezet, és évente január 31-ig, 
az előző évi állományváltozásokat a 3. számú melléklet IV. pontjában meghatározott adattartalommal, a vadászati 
hatóságnak bejelenti.
(3) A  vadfarmon tartott nagyvadat az  Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer szabályai szerint meg kell 
jelölni.
(4) A vadfarm működésével kapcsolatos dokumentumokat az engedélyesnek öt évig meg kell őrizni.”

4. § (1) A Rendelet 21. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, továbbá az (1) bekezdés a következő 
e) ponttal egészül ki:
(Hatósági vadászat elrendeléséről szóló határozatban a vadászati hatóságnak meg kell határoznia a vadászat feltételeit:)
„d) a hatósági vadászatot irányító tájegységi fővadász személyét,
e) a hatósági vadászat elrendelésének okait.”

 (2) A Rendelet 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Hatósági vadászaton tájegységi fővadász, hivatásos vadász, erdészeti szakszemélyzet, természetvédelmi és 
vadászati hatóság tagja, valamint a  természetvédelmi kezelésért felelős szerv tagja vehet részt, ha rendelkezik 
a vadászat gyakorlásához szükséges feltételekkel. A hatósági vadászaton a természetvédelmi, valamint a vadászati 
hatóság tagja, továbbá a  természetvédelmi kezelésért felelős szerv tagja az  elrendelő vadászati hatóság erre 
irányuló megkeresését követően csak a munkáltatója engedélyével vehet részt.”

5. §  A Rendelet 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  sebzett vadat addig kell keresni, amíg megtalálására esély van. Nagyvadra leadott lövés esetén a  rálövés 
helyét és annak környékét a  lövés leadását követően minden esetben meg kell vizsgálni, a  sebzésre utaló jelek 
megtalálása érdekében. Ha a  rálövés helyén lőjel vagy vércsapa található, annak jellegéhez igazodóan kell 
az utánkeresést végezni, indokolt esetben a vadászkutyafajták vadászati alkalmassági vizsgájával (a továbbiakban: 
VAV vizsga) rendelkező, nagyvad utánkeresésre alkalmas vadászkutya alkalmazásával. Ha a rálövés helyén sebzésre 
utaló lőjel nem található, az  utánkeresést a  vad elugrásának, menekülésének irányába kell megkezdeni, és akkor 
abbahagyni, ha vércsapa, lőjel feltalálására már nincs esély.”

6. §  A Rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24.  § A  Vtv. 17.  § (2) és 29/A.  § (4)  bekezdése alkalmazásában a  vad mozgását befolyásoló, tartós telepítésű 
kerítésnek minősül
a) a  mezőgazdasági növénykultúra védelmében, valamint állattenyésztési vagy vadgazdálkodási célból telepített 
villanypásztor, továbbá
b) a  rét, legelő hasznosítású gyepterületen, a  legelő háziállatok adott területen való tartása céljából – az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások 
részletes feltételeiről szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet 13. § (2) bekezdésében meghatározott módon – létesített 
természetes alapanyagú kerítés
kivételével az  olyan, mezőgazdasági művelés alatt álló szomszédos földterületeket térben elválasztó, lehatároló 
építmény, amely a bekerített mezőgazdasági növénykultúra tenyészidőszakát követő egy hónap elteltével is fennáll.”

7. §  A Rendelet 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„26.  § A  vadászati hatóság a  Vtv. 38.  § (3)  bekezdésének a)  pontja alapján a  kötelezettség megszegésével 
összefüggő eljárása mellett, felszólítást követően vadászati tilalmat is elrendelhet, különösen ha a  vadászatra 
jogosult a Vtv.  16–18.  §-ában, 27/A–27/F.  §-ában, 28–29/A.  §-ában, 34–35.  §-ában, 37–39.  §-ában, 69–71.  §-ában, 
82–83. §-ában foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget.”
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8. §  A Rendelet 29. és 30. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„29.  § (1) Éves vadgazdálkodási tervet legalább középfokú vadgazdálkodási képesítéssel, valamint ötéves szakmai 
gyakorlattal rendelkező személy készíthet.
(2) A jóváhagyásra benyújtott éves vadgazdálkodási tervbe a tájegységi fővadász betekinthet.
(3) Az  éves vadállománybecslést és vadgazdálkodási tervet a  7. számú melléklet I.  pontjában meghatározott 
adattartalommal minden év február 15. napjáig kell a vadászati hatóságnak megküldeni.
(4) A vadászati hatóság a tárgyév szeptember 30-áig hivatalból
a) felülvizsgálja és szükség esetén módosítja az  éves vadgazdálkodási terv mezei nyúl és fácán hasznosítására 
vonatkozó részét,
b) felülvizsgálhatja és módosíthatja az éves vadgazdálkodási tervet,
ha a  vadállományban vagy az  élőhely állapotában, illetve a  vadállomány hasznosítására kihatással lévő 
körülményekben olyan változás következett be, amely az éves terv jóváhagyásakor nem volt előre látható, és ezért 
nem lehetett figyelembe venni.
(5) A vadászati hatóság az éves vadgazdálkodási terv időarányos teljesítéséről év közbeni adatszolgáltatást is előírhat.
30.  § (1) Az  éves vadgazdálkodási tervtől tíz százalékot meghaladó mértékben való eltérést a  vadászati hatóság 
kérelemre engedélyezheti.
(2) A  nagyvadfajok nőivarú egyedeinek és szaporulatának, a  vaddisznónak, valamint az  1.  § (1)  bekezdés b)  pont 
bb)  alpontjában meghatározott fajok egyedeinek éves vadgazdálkodási tervben jóváhagyott elejtési darabszáma 
az (1) bekezdésben meghatározott mértéken felül a vadászati hatóság külön engedélye nélkül túlléphető.
(3) Az  1.  § (1)  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában meghatározott hasznos apróvad hasznosításának tíz százalékot 
meghaladó mértékű elmaradása, valamint a  (2)  bekezdésben meghatározott fajok, illetve azok ivarai elejtési 
darabszámának túllépése kivételével a  nem engedélyezett eltérés – ideértve a  trófeás vad korosztályonkénti 
szabályozására vonatkozó 16. számú melléklet szerinti előírásokat – a Vtv. 83. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltak 
szerint a vadgazdálkodási szabályok megsértésének minősül.
(4) Az  éves vadgazdálkodási tervben a  hasznosítható vad mennyiségének jóváhagyásakor a  vadászati hatóság 
a trófeás vad korosztályi viszonyait és hasznosítását, valamint a tervezett törzsállomány és szaporulat mellett az 1. § 
(1) bekezdés b) pont bb) alpontjában meghatározott fajokra előírt hasznosítás teljesítését is vizsgálja.
(5) Az 1. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában meghatározott fajok gyérítendő mennyiségét a tervezéssel érintett 
vadászati évet megelőző öt év terítékadatai átlagának figyelembevételével kell meghatározni.
(6) A  vadászati hatóság az  1.  § (1)  bekezdés b)  pont bb)  alpontjában meghatározott fajok közül a  rókára, 
aranysakálra, dolmányos varjúra, szarkára, valamint a  szajkóra előírt gyérítés elmaradása esetén a  hasznos 
apróvad hasznosítását az  éves vadgazdálkodási terv jóváhagyásakor az  elmaradás mértékének és okainak 
figyelembevételével korlátozza.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott fajok elejtését a vadászatra jogosult emlősök esetén egyedenként egy pár fül, 
madarak esetén egyedenként egy pár láb bemutatásával a tájegységi fővadász előtt igazolja.
(8) A  (6)  bekezdésben meghatározott fajokra előírt gyérítés teljesítését és az  elejtési jelek megsemmisítését 
a  tájegységi fővadász vadászati évenként legalább két alkalommal ellenőrzi, az  ellenőrzésről két példányban 
az  7.  számú melléklet II.  pontjában meghatározott adattartalommal igazolást állít ki. Az  elejtési jelek 
megsemmisítéséről a  vadászatra jogosult gondoskodik. A  kiállított igazolást a  vadászatra jogosult az  éves 
vadgazdálkodási tervvel együtt nyújtja be a vadászati hatósághoz.”

9. §  A Rendelet 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„33. § (1) Hivatásos vadászként alkalmazható – a vadászati hatóság engedélye alapján – az a személy is, aki igazolni 
tudja, hogy alkalmazásba állásának időpontját megelőzően, legalább ötéves, megszakítás nélküli hivatásos vadászi 
munkaviszonnyal rendelkezett.
(2) A  hivatásos vadász alkalmazása során, az  alkalmazandó hivatásos vadászok számának meghatározásakor 
a vadászterület méretéből a Balaton nyílt vízfelületét magába foglaló térmértéket figyelmen kívül kell hagyni.”

10. §  A Rendelet 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„35.  § (1) A  hivatásos vadász szolgálati feladatai ellátása során a  vadászhagyományoknak megfelelő egyenruhát 
visel. A hivatásos vadász részére a szolgálati feladatai ellátásához szükséges egyenruhát és felszerelést a vadászatra 
jogosult biztosítja, a 11. számú mellékletben meghatározottak szerint.
(2) A hivatásos vadász szolgálati feladatai ellátása során köteles a ruházatán a 11. számú melléklet szerinti szolgálati 
jelvényét viselni, valamint a szolgálati igazolványát és a szolgálati naplót magánál tartani.”
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11. §  A Rendelet 41. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A hivatásos vadászt a szolgálati feladata teljesítése során elejtett, elfogott vad után lődíjként a szolgálati lőfegyvere és 
annak öbnagysága figyelembevételével)
„b) az  elejtett, elfogott borzért, nyestért tizenöt darab sörétes vagy három darab 1000 joule-nál nagyobb 
csőtorkolati energiájú golyós lőszer, aranysakálért, nyestkutyáért, mosómedvéért ötven darab sörétes vagy öt darab 
1000 joule-nál nagyobb csőtorkolati energiájú golyós lőszer,
c) december 1. – április 30. közötti időszakban elejtett, elfogott rókáért hetvenöt darab sörétes vagy tíz darab 
1000  joule-nál nagyobb csőtorkolati energiájú golyós lőszer, május 1. – november 30. közötti időszakban történt 
elejtése, elfogása esetén pedig tíz darab sörétes vagy kettő darab 1000 joule-nál nagyobb csőtorkolati energiájú 
golyós lőszer,”
(illeti meg a jogosult költségére.)

12. §  A Rendelet 43. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  azonosító jelet a  nagyvad hátsó lábán a  csánk fölött – a  horgasinat (Achilles-ín) befoglalóan – egyéni 
vadászat alkalmával, a  nagyvad birtokbavételét követően azonnal be kell helyezni. Társas vadászaton elejtett 
nagyvadba az azonosítójelet legkésőbb a társas vadászat végén be kell helyezni. A behelyezéskor az elejtés, illetve 
a  birtokbavétel hónapját és napját az  azonosító jelről el kell távolítani. A  vad elszállítását csak azonosító jellel 
történt megjelölését követően szabad megkezdeni. Az  elejtett vadba behelyezett azonosítójel számát a  vadászat 
végén – egyéni vadászat esetén a vadász, társas vadászat esetén a vadászatvezető, bér- és vendégvadászat esetén 
a kísérővadász – a vadászati napló megfelelő rovatába bejegyzi.”

13. §  A Rendelet a következő 44/A. §-sal egészül ki:
„44/A.  § (1) A Vtv. 57.  § (4)  bekezdés alkalmazásában vadgazdálkodási-vadászati gyakorlatnak minősül a  legalább 
összesen 10 éven keresztül, legalább középfokú végzettséggel való hivatásos vadászi feladatok ellátása.
(2) A  szakmai irányítói feladatokat a  vadászatra jogosult alkalmazásában álló hivatásos vadász is elláthatja. Egy 
szakmai irányító legfeljebb kettő vadászatra jogosultnál láthat el ilyen jellegű feladatot.”

14. §  A Rendelet 50. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„50. § (1) Az állami vadászjegy kiállításának és minden további vadászati évre történő érvényesítésének díja tízezer 
forint.
(2) A  vadászjeggyel rendelkező vadászokról, valamint a  hivatásos vadászokról vezetett – évente aktualizált – 
nyilvántartást a vadászkamara területi szervezete minden év május 31-ig megküldi a területileg illetékes vadászati 
hatóságnak.”

15. §  A Rendelet 52. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„52.  § (1) A  vadászati engedélyt a  bérvadászati szerződés vagy a  meghívólevél alapján a  vadászkamarának 
a tervezett első vadászat helye szerint illetékes területi szervezete állítja ki.
(2) A vadászati engedéllyel rendelkező vadász a vadászati tevékenységet csak abban az esetben kezdheti meg, ha 
a vadászattal érintett vadászterület kódszámát a vadászatra jogosult a vadászati engedélybe bejegyezte.
(3) A  vadászati engedéllyel rendelkező vadász vadászatát – a  vadászat megkezdése előtt legalább huszonnégy 
órával – a  vadásztatást végző vadászatra jogosultnak kell bejelentenie az  érintett vadászterület szerint illetékes 
vadászati hatósághoz, továbbá védett természeti terület érintettsége esetén a természetvédelmi hatósághoz is.
(4) Ha a  vadászati engedéllyel rendelkező vadász ragadozó madárral folytat vadászatot, a  kérelemhez mellékelni 
kell az  illető ország hatósága által a  ragadozó madár tartására kiadott engedélyt, továbbá a  behozatalára külön 
jogszabály által kiadott engedélyt.”

16. § (1) A Rendelet 58. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  1.  § (1)  bekezdés b)  pont bb)  alpontjában felsorolt apróvadfajokra elöltöltő fegyverből kilőtt söréttel és 
lövedékkel, sörétes és golyós vadászlőfegyverrel is lehet vadászni. Vaddisznóra, rókára, borzra, aranysakálra, 
nyestkutyára, mosómedvére sörétes vadászlőfegyverből kilőtt golyóval is lehet vadászni.”

 (2) A Rendelet 58. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Magyar agárral mezei nyúlra, rókára és aranysakálra lehet vadászni. Nagyvad vadászatára csak legalább 20 mm 
vágásszélességű nyílheggyel szerelt vadásznyílvessző használható.”
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17. § (1) A Rendelet 61. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vadászeb fajtacsoportba a vadászkutyaként elfogadott és nyilvántartott fajták közül az apróvad és nagyvad 
vadászatára, a  solymászatra, az  agarászatra, valamint kotorékmunkára Magyarországon jellemzően használt fajták 
tartoznak.”

 (2) A Rendelet 61. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A  vadászkutyafajták vadászati alkalmassági követelményeit a  VAV szabályzatban, amennyiben indokolt, 
fajtánként az apró- és nagyvadvadászat, a hagyományos vadászati módok, továbbá a kotorékmunka során adódó 
feladatok szerint kell meghatározni. A  VAV szabályzatnak tartalmaznia kell a  minősítést végző teljesítménybíró 
kijelölésének szabályait, valamint a vadászkutyafajták alkalmassági vizsgájának és nyilvántartásának rendjét.
(4) VAV vizsgát a  vadászkamara területi szervezetei, valamint az  elismert tenyésztő szervezetek rendezhetnek, 
feltéve hogy eleget tesznek a vizsgáztatásra e rendeletben, továbbá a (2) bekezdés szerinti VAV szabályzatban előírt 
követelményeknek. A  vizsgát elsődlegesen az  e  célból szervezett vadászaton, ha ez  nem lehetséges, mesterséges 
körülmények között kell megtartani.
(5) A VAV vizsgával kapcsolatos nyilvántartási feladatokat a vadászkamara látja el, ennek keretében az adott évben 
eredményes vizsgát tett vadászkutyákról jelentést készít, amelynek egy példányát a tárgyévet követő év február 15-ig 
a  minisztérium részére megküldi. A  jelentés megyénként, vadászkutyafajtánként és vizsgatípusonként tartalmazza 
az adott évben eredményes vizsgát tett vadászkutyák számát.”

18. §  A Rendelet 62. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  VAV vizsgán biztosítani kell, hogy a  VAV szabályzatban megadott munkateljesítmény-feltételeknek 
megfelelő, a  vadászeb fajtacsoportba tartozó, Magyarországon jellemzően nem használt kutyafajták, valamint 
a származásigazolással nem rendelkező fajtakeverék vadászkutyák is vizsgát tehessenek.”

19. §  A Rendelet 65. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  vadász a  vadászat megkezdése előtt köteles a  vadászatra jogosultnál a  vadászatra az  előírt rendben 
bejelentkezni. Egyéni vadászat esetén a  vadászatra jogosultnál való bejelentkezésnek minősül a  vadászatnak 
a vadászati napló vezetésére meghatározott szabályok szerinti bejegyzése. A vadász e rend szerinti jelentkezésével 
a  vadászatra jogosult hozzájárulása a  vadászathoz megadottnak tekintendő. Egyéni vadászat esetén a  vadászat 
a  vadászati naplóba történő beiratkozással veszi kezdetét, és a  vadászati naplóból történő kiiratkozással ér véget. 
Egyéni vadászati módok esetén a  vadászatra jogosult köteles a  vadászatok rendjére vonatkozó rendelkezéseit 
ismertetni.
(2) A  vadászatra jogosult a  vadászat részletes rendjét a  vadászterületnek megfelelően, a  helyi viszonyok szerint 
köteles megállapítani.”

20. § (1) A Rendelet 67. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  vadászatvezető, illetőleg a  kísérővadász köteles a  vadászat megkezdése előtt meggyőződni arról, hogy 
a  vadász rendelkezik-e a  vadászat gyakorlásának személyi feltételeivel. Ha a  vadászaton vadászkutya is részt 
vesz, a  vadászatvezető a  vadászat megkezdése előtt ellenőrzi, hogy a  vadászatra használt vadászkutya a  63.  § 
(1) bekezdésében foglaltaknak megfelel.”

 (2) A Rendelet 67. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Bér- vagy vendégvadászat esetén a kísérő vadász gondoskodik a sebzett vad utánkereséséről, az elejtett vad 
szabályszerű megjelöléséről, a lőtt vad kezeléséről, szállításáról, a vadászati naplóba való bejegyzésről.”

21. § (1) A Rendelet 69. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
[A Vtv. 70. § (1) bekezdésének a) pontja szerint egyéni vadászatnak minősül:]
„g) az agarászat.”

 (2) A Rendelet 69. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Vadászterületen a  solymászatra használt vadászmadár betanításához, bevadászásához szükséges röpítés 
és műpedzés, valamint a  magyar agár tanításához szükséges „műnyúl” utáni futtatás csak a  vadászatra jogosult 
hozzájárulásával, a vadászterület e célra kijelölt részén végezhető.”
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22. § (1) A Rendelet 73. § (2) bekezdés harmadik mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„Apróvadvadászaton töltögető feladatra csak az átengedett vadászlőfegyverrel megegyező jellegű vadászlőfegyver 
tartására jogosult, hatályos vadászjeggyel rendelkező és a feladat ellátására kioktatott személyt lehet alkalmazni.”

 (2) A Rendelet 73. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Nagyvad társasvadászata során a  természeti környezet jellegétől eltérő, feltűnő színű mellény viselését 
a  vadászatvezető a  vadászat valamennyi résztvevője számára előírhatja, ha ez  a  vadászat biztonságos lefolytatása 
érdekében szükséges. A mellények biztosítása a vadászatra jogosult feladata.
(2b) Apróvad társasvadászata során a  vadászat valamennyi résztvevőjének legalább a  természeti környezet 
jellegétől eltérő, feltűnő színű szalagot vagy jelzést kell viselnie, amelyek biztosítása a vadászatra jogosult feladata.”

23. §  A Rendelet 74. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Minden vadászházban elsősegélynyújtó felszerelést kell tartani. A társas vadászat színhelyére az MSZ 13553-as 
szabványnak megfelelő összetételű elsősegélydobozt kell vinni. Erről, valamint az  elsősegélynyújtó felszerelések 
szükség szerinti pótlásáról a  vadászatvezető gondoskodik. Egyéni és társasvadászat során minden vadász köteles  
„A” kategóriájú elsősegélycsomagot magánál tartani. A  vadászattal kapcsolatos építményeket és egyéb 
berendezéseket a biztonsági követelményeknek megfelelően kell létesíteni és üzemben tartani.”

24. §  A Rendelet 75/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„75/A.  § (1) A  72–75.  §-okban foglalt rendelkezéseket elöltöltő fegyverrel folytatott vadászat esetén az  elöltöltő 
fegyverek műszaki sajátosságaiból adódó eltérésekkel kell megfelelően alkalmazni.
(2) A  Vtv. 71.  § (1)  bekezdés 2.  pontja alkalmazásában a  vadászat rendje megsértésének minősül a  Vtv. 37/A.  § 
(1) bekezdés 11. pontjában meghatározott tiltott vadászati eszköz vadászaton történő birtoklása is.”

25. §  A Rendelet 76. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A trófeabírálat megállapítja a trófea adatait, a trófeás vad becsült korát, a trófea korosztály szerinti besorolását, 
valamint az elejtés esetleges szakszerűtlenségét. A trófeabírálat során a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács 
(C.I.C.) bírálati képletei az irányadók.”

26. §  A Rendelet a következő 76/A. §-sal egészül ki:
„76/A.  § (1) Az  elejtés szakszerűtlenségének elbírálása az  elejtés helye szerinti tájegység természetes élőhelyi 
adottságai, valamint az elejtett vad életkorának figyelembevételével, az objektív trófea-értékmérők alapján történik. 
A  szakszerűtlen elejtés minősítésének vadfajonkénti és koronkénti meghatározását a  tájegységi vadgazdálkodási 
terv tartalmazza.
(2) A Vtv. 74/A. § (1) bekezdése alkalmazásában a trófeás vad szakszerűtlen elejtésének minősül az olyan legfeljebb 
középkorú, szabályos trófeájú vad elejtése, amely az  elejtés helye szerinti tájegységben élő vadállományra 
a  tájegységi vadgazdálkodási tervben meghatározott, mért trófeajellemzők szerint, korosztályának kiemelkedő 
minőségű csoportjába tartozik.
(3) Az elejtés szakszerűtlenségének minősítése hibapontokkal történik. Az elejtés szakszerűtlensége lehet
a) kis mértékű: 1 hibapont,
b) közepes mértékű: 2 hibapont,
c) súlyos mértékű: 3 hibapont.
(4) A Vtv. 74/A.  § (2)  bekezdése szerint az  adott vadászati évben a  trófeás vaddal való ismétlődően szakszerűtlen 
gazdálkodásnak minősül, ha a  trófeabírálat során a  szakszerűtlen elejtések miatt kapott hibapontok összege 
–  az  éves vadgazdálkodási tervben a  trófeás vadfaj fiatal-, valamint középkorú egyedeire meghatározott elejtési 
darabszám alapján – a maximálisan meghatározható hibapontok 10%-át az adott korosztályban eléri.
(5) Ha az adott vadászati évben a trófeabírálat során kapott hibapont a meghatározható hibapontok 10%-át eléri, 
a vadászati hatóság figyelmezteti a vadászatra jogosultat a trófeás vad szakszerű hasznosítására.
(6) Ha az adott vadászati évet megelőző két vadászati évben a vadászati hatóság az (5) bekezdésben meghatározott 
módon legalább az  egyik vadászati évben figyelmeztette a  vadászatra jogosultat, és a  trófeabírálat során kapott 
hibapont a meghatározható hibapontok 10%-át az adott vadászati évben is eléri, akkor a vadászati hatóság
a) az (5) bekezdésben foglaltak szerint ismételten figyelmezteti a vadászatra jogosultat, és
b) az  érintett vadfajra vonatkozóan a  vadászatra jogosult következő vadászati évére szóló éves vadgazdálkodási 
tervében rendelkezik a Vtv. 74/A. § (2) bekezdésében meghatározott korlátozásokról.”
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27. §  A Rendelet 77. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  hivatásos vadász – a  vadászatra jogosult által kötött eltérő megállapodás hiányában – köteles a  működési 
területén elejtett vad trófeáját – a  vadászatra jogosult rendelkezésének megfelelően – bírálatra kikészíteni. 
A bírálatra előkészített trófea tárolásáról a vadászatra jogosult gondoskodik.”

28. §  A Rendelet 82. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„82. § (1) A Vtv. 75. § (2) bekezdésében foglalt vadkár tíz százalékot meghaladó részét a bekövetkezett összes kár 
alapján kell számolni.
(2) A Vtv. 75.  § (2)  bekezdésének alkalmazásában mezőgazdaságban okozott vadkár a  vad táplálkozása, taposása, 
túrása vagy törése következtében a  szántóföldön, a  gyümölcsösben és a  szőlőben a  mezőgazdasági kultúra 
terméskiesését előidéző károsítás. A gyümölcs-, illetve szőlőtelepítésben bekövetkezett vadkár pénzértékét a pótlás 
mértékének arányában kell meghatározni.
(3) Mezőgazdasági vadkárt a  vadkárfelmérési szabályok szerint a  következő időszakokban lehet bejelenteni, 
igényelni:
a) őszi gabona: október 1. – július 31.
b) tavaszi gabona: április 1. – augusztus 31.
c) kukorica: április 15. – november 15.
d) burgonya: április 15. – október 15.
e) napraforgó, szója: április 15. – szeptember 30.
f ) borsó: március 1. – augusztus 30.
g) szőlő, gyümölcsös: egész évben”

29. §  A Rendelet a következő 82/A. §-sal egészül ki:
„82/A.  § (1) A  Vtv. 79.  § (1)  bekezdés e)  pontjának alkalmazásában nagy értékű növénykultúrának minősül 
a  csemegekukorica, az  étkezési napraforgó, a  szántóföldi zöldségnövények, az  ökológiai gazdálkodásban 
termesztett növények, valamint a  fajta-előállítási, fajtafenntartási, vetőmag-előállítási és kísérleti célú 
növényállomány.
(2) A  Vtv. 79.  § (1)  bekezdés e)  pontjának alkalmazásában fokozottan vadkárveszélyes területnek minősül 
az a mezőgazdasági művelés alatt álló tábla, amelynek szegélye 40%-ot meghaladóan
a) erdő, nádas művelési ágba vagy műveléssel felhagyott, a  vad elrejtőzését lehetővé tevő, egyéb művelési ágba 
tartozó területtel határos, vagy
b) más mezőgazdasági művelés alatt álló táblával határos és a  tábla fekvése szerinti vadászterület erdősültsége 
meghaladja a 30%-ot.
(3) A  Vtv. 79.  § (1)  bekezdés h)  pontjának alkalmazásában vadriasztó láncot vagy egyéb hanghatáson alapuló 
vadriasztó eszközt szálas- és tömegtakarmányok, pillangósok, őszi és tavaszi keveréktakarmányok, valamint 
a gyepterületek művelése és betakarítása során kell alkalmazni.”

30. §  A Rendelet 83. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kárfelmérést az  igazságügyi szakértői szakterületekről, 
valamint az  azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló miniszteri rendeletben vagy 
az  agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakterületeken a  szakértői tevékenység végzésének feltételeiről szóló 
miniszteri rendeletben meghatározott szakirányú végzettséggel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező 
személy végezhet.”

31. §  A Rendelet 84. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  kárfelmérési jegyzőkönyvre alappal nem hivatkozhat az, aki annak tartalmát aláírásával nem hitelesítette. 
Ha valamelyik fél a  jegyzőkönyv tartalmával nem ért egyet, e  tényt a  jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg, 
a jegyzőkönyv megjegyzés rovatában rögzítheti.”
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32. §  A Rendelet 96. §-a a következő (3d)–(3f ) bekezdéssel egészül ki:
„(3d) A  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának 
szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról szóló 24/2017. (V. 17.) FM rendelettel [a továbbiakban: 
24/2017. (V. 17.) FM rendelet] megállapított 20/E. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezést a 24/2017. (V. 17.) 
FM rendelet hatálybalépését követően indult engedélyezési eljárásokban kell alkalmazni.
(3e) A  24/2017. (V. 17.) FM rendelettel megállapított 30.  § (5), (7) és (8)  bekezdésében meghatározott 
rendelkezéseket először a 2018. március 1-jén kezdődő vadászati évben, a 30. § (6) bekezdésében meghatározott 
rendelkezést először a 2019. március 1-jén kezdődő vadászati évben kell alkalmazni.
(3f ) A 24/2017. (V. 17.) FM rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott kérelem alapján engedélyezett zárttéri 
vadtartó létesítmény engedélyese 2017. december 31. napjáig a 3. számú melléklet szerinti felszámolási tervet nyújt 
be a létesítményt engedélyező vadászati hatóság részére. Ha az engedélyes a felszámolási tervet határidőben nem 
nyújtja be, a vadászati hatóság a létesítési engedélyt hivatalból visszavonja.”

33. § (1) A Rendelet 3. I. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (3) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 (4) A Rendelet 8. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
 (5) A Rendelet 9. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
 (6) A Rendelet 11. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
 (7) A Rendelet 13. számú melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
 (8) A Rendelet 14. számú melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
 (9) A Rendelet 19. számú melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

34. §  A Rendelet
 1. 13.  §-ában, 21.  § (3) és (4)  bekezdésében, 22.  § (4)  bekezdésében, 27/A.  § (5)  bekezdésében, 40.  § 

(1)  bekezdésében, 44.  § (1) és (3)  bekezdésében, 63.  § (3)  bekezdésében, 64.  § (2)  bekezdésében, 77.  § 
(5) bekezdésében, a 81. § (3) bekezdésében a „jogosult” szövegrész helyébe a „vadászatra jogosult”,

 2. 43. § (1) bekezdés negyedik és ötödik mondatában, 47. § (2) bekezdésében a „jogosult” szövegrészek helyébe 
a „vadászatra jogosult”,

 3. 13.  §-ában, 27/A.  § (5)  bekezdésében, 36.  § (1)  bekezdésében, 37.  § (3)  bekezdésében, a  „jogosultnak” 
szövegrész helyébe a „vadászatra jogosultnak”,

 4. 37. § (4) bekezdésében a „jogosultat” szövegrész helyébe a „vadászatra jogosultat”,
 5. 21. § (1) bekezdés c) pontjában az „a hatósági vadászat rendjét” szövegrész helyébe az „a hatósági vadászat és 

az azzal kapcsolatos elszámolás rendjét”,
 6. 27. § (7) bekezdésében a „dolmányos varjú” szövegrész helyébe a „borz, a házi görény, a dolmányos varjú”,
 7. 27.  § (8)  bekezdésében a „Vadvilág Megőrzési Intézetének” szövegrész helyébe a „vadbiológiai kutatásért 

felelős szervezeti egységének”,
 8. 27/A. § (4) bekezdésében a „Nyugat-Magyarországi” szövegrész helyébe a „Soproni”,
 9. 27/A.  § (5)  bekezdésében a „beteg és mozgásképtelen” szövegrész helyébe a „beteg, valamint a  betegség 

miatt mozgásképtelen”,
10. 34.  § (8)  bekezdésében a „lakóhelye szerint illetékes” szövegrész helyébe a „lakóhelye és működési helye 

szerint illetékes”,
11. 36. § (3) bekezdésében a „vadászati, valamint” szövegrész helyébe a „vadászati hatóság, a hatósági eljárásban 

közreműködő tájegységi fővadász, valamint”,
12. 48. § (2) bekezdésében az „A vadászjegy, a vadászati engedély, valamint a vadászati engedéllyel rendelkező 

vadász egyéni lőjegyzékének” szövegrész helyébe az „A vadászjegy és a vadászati engedély”,
13. 49. § (1) bekezdésében a „hatályosítja” szövegrész helyébe az „érvényesíti”,
14. 53. §-ában a „vadászati hatóság” szövegrész helyébe a „vadászkamara területi szervezete”,
15. 54.  § (3)  bekezdésében a „vadászjegy visszavonásáról” szövegrész helyébe a „vadászjegy vagy a  vadászati 

engedély visszavonásáról”,
16. 58.  § (1)  bekezdésében a  „sörétes vadászlőfegyverből kilőtt” szövegrész helyébe a  „sörétes 

vadászlőfegyverből, illetve elöltöltő fegyverből kilőtt”, a  „golyós vadászlőfegyverrel szabad” szövegrész 
helyébe a „golyós vadászlőfegyverrel, illetve elöltöltő fegyverből kilőtt lövedékkel szabad”,
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17. 60.  § (1)  bekezdésében a „tudományos kísérlet” szövegrész helyébe a „monitorozás, tudományos kutatás, 
mintagyűjtés vagy kísérlet”, az  „eltávolítás és egyéb” szövegrész helyébe az  „eltávolítás céljából, vagy”, 
az „állat-egészségügyi célból” szövegrész helyébe az „állategészségügyi vagy légtér-biztonsági okból,”,

18. 60. § (3) bekezdésében a „használó felkérése” szövegrész helyébe a „használó írásbeli felkérése”,
19. 61. § (2) bekezdésében az „ebtenyésztő” szövegrész helyébe a „tenyésztő”,
20. 62. § (1) bekezdésében a „Vadászkutyák vadászati alkalmassági vizsgáján” szövegrész helyébe az „A VAV vizsgán”,
21. 62. § (3) és (4) bekezdésében az „ebtenyésztő” szövegrész helyébe a „tenyésztő”,
22. 63.  § (1)  bekezdésében a „teljesített vadászkutya” szövegrész helyébe a „teljesített és egyedi azonosítóval 

ellátott vadászkutya”,
23. 66. § (1) bekezdésében a „társasvadászat vezetője” szövegrész helyébe a „társasvadászat vezetője a vadászati 

hatóság nyilvántartása szerint az adott vadászterületen alkalmazott hivatásos vadász, vagy”,
24. 66. § (4) bekezdés b) pontjában a „feltüntetésével” szövegrész helyébe a „feltüntetésével (ugyanazon a lapon)”,
25. 69. § (4) bekezdésében a „Vaddisznó és róka” szövegrész helyébe a „Vaddisznó, aranysakál, borz és róka”,
26. 70.  § (1)  bekezdésében a  „nélkül szervezett” szövegrész helyébe a  „nélkül, vagy legfeljebb 45 cm 

marmagasságú hajtóebek használatával szervezett”,
27. 71. § (4) bekezdésében a „lefújása” szövegrészek helyébe a „megindítása előtt és befejezése”,
28. 73. § (2) bekezdésében a „Vaddisznó vadászatánál” szövegrész helyébe a „Nagyvad terelő és hajtóvadászatán”,
29. 75. § (1) bekezdésében a „lőfegyverrel” szövegrész helyébe a „lőfegyverrel vagy íjjal”,
30. 78.  § a)  pontjában a „260” szövegrész helyébe a „230”, b)  pontjában a „220” szövegrész helyébe a „210”, 

c) pontjában a „240” szövegrész helyébe a „210”, d) pontjában a „210” szövegrész helyébe a „160”, e) pontjában 
a  „150” szövegrész helyébe a  „130”, az  „országos hatáskörű vadászati hatóságnak” szövegrész helyébe 
az „Országos Trófeabíráló Testületnek ( a továbbiakban: OTT)”,

31. 83.  § (2)  bekezdésében a  „75.  § (1)” szövegrész helyébe a  „75.  § (2)”, az  „az erdő” szövegrész helyébe 
az „a károsított erdőrészlet”,

32. 84. § (1) bekezdésében a „kárbecslésről” szövegrész helyébe a „vadkárfelmérésről”,
33. 84. § (2) bekezdésében a „becsléséhez” szövegrész helyébe a „felméréséhez”, a „jelen levő” szövegrész helyébe 

a „vadkárfelmérési eljárással érintett”,
34. 87. §-ában a „készpénzátutalási” szövegrész helyébe a „készpénz-átutalási”
szöveg lép.

35. § (1) Hatályát veszti a Rendelet
1. 21. § (3) bekezdésében a „vagy megbízottja”,
2. 36. § (4) bekezdésében az „ , egy vagy több vadászterület vadgazdálkodását irányító”,
3. 47. § (1) bekezdésében a „területrészenként elkülönítve”,
4. 47. § (2) bekezdésében az „az egyéni lőjegyzéket,”,
5. 49. § (1) és (2) bekezdésében az „és az egyéni lőjegyzéket”,
6. 60. § (1) bekezdésében a „meghatározott célra”,
7. 70. § (2) bekezdésében az „ , az 5. számú melléklet előírásai szerint”,
8. 78. §-ában a „nemzeti értékké való nyilvánítás céljából”
szövegrész.

 (2) Hatályát veszti a Rendelet
1. 32. §-a,
2. 39. §-a,
3. 40. § (2) bekezdése,
4. 46. §-a,
5. 60. § (2) bekezdése,
6. 66. § (4) bekezdés a) pontja,
7. 93. §-a,
8. 3. II. számú melléklete,
9. 12. számú melléklete.

36. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
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37. §  Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) az  Európai Parlament és a  Tanács 2009/147/EK irányelve (2009. november 30.) a  vadon élő madarak 

védelméről, 6–9. cikk, II. melléklet, V. melléklet;
b) az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve (2006. december 12.) a belső piaci szolgáltatásokról;
c) a Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a  természetes élőhelyek, valamint a  vadon élő növény- és 

állatvilág védelméről, 14–15. cikk.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 24/2017. (V. 17.) FM rendelethez
„3. számú melléklet a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelethez

I. A VADASKERT LÉTESÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A vadaskert létesítésének engedélyezésére irányuló kérelmet az  országos hatáskörű vadászati hatósághoz 
címzetten, de a vadászterülethez tartozó vadaskert fekvése szerint érintett vadászati hatóságnál kell benyújtani.

 1. A kérelem tartalmazza:
1.1. a vadaskert létesítésének indokait és célját (röviden);
1.2. a  létesítendő vadaskert adatait (terület, külső kerítéshossz, tervezett vadállomány), a  2–5.  pontban 

meghatározottak szerint;
1.3. a mellékleteket.

 2. A kérelemhez mellékletként csatolni kell:
2.1. A  bekerítésre tervezett földterületek ingatlan-nyilvántartás szerinti (helyrajzi számok szerint) tételes 

felsorolását, a  földterület tulajdonosának, használójának megnevezését és előzetes hozzájárulását 
a vadaskert létesítéséhez;

2.2. A vadaskert létesítésének tervdokumentációját a következők szerint:
a) vadaskert létesítésének célja,
b) természeti adottságok, a terület leírása,
c) tervezett létesítmények, berendezések,
d) kor és ivar szerinti bontásban a vadászati évenként tervezett:

da) vadaskerti törzsállomány,
db) szaporulat,
dc) vadászatra behelyezett állomány,
dd) állományhasznosítás,

e) tervezett vadászati módok,
f ) vadaskert működési feltételei (takarmányozási technológia, takarmányféleségek),
g) vadaskerti nyilvántartások (vadaskerti napló, állományváltozási napló, elhullási napló, 

takarmányozási napló),
h) állategészségügyi irányelvek (leggyakoribb állategészségügyi problémák, személy- és 

járműforgalom),
i) a vadászterület és a  tervezett vadaskert térképi megjelenítése, különös tekintettel a külső, esetleg 

belső kerítések nyomvonalára, valamint az erdőre, a védett természeti területre, továbbá az érintett 
erdőterületre vonatkozó erdészeti üzemterv kivonata.

2.3. A  védett természeti terület vagy erdőterület esetében a  területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnál 
külön jogszabály szerint kezdeményezett környezeti hatásvizsgálat eredményeként kiadott környezetvédelmi 
engedélyt.

2.4. A felszámolási tervet, amely tartalmazza
2.4.1. a  zárttéri vadtartó létesítményben található engedélyezett vadállomány felszámolásának módját, 

eszközét,
2.4.2. a felszámolás végrehajtását végző megnevezését,
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2.4.3. a  vadászterületnek minősülő földterületen létesült zárttéri vadtartó létesítmény esetén a  kerítés 
lebontásának határidejét vagy az  engedélyes nyilatkozatát arról, hogy az  engedély jogerős 
visszavonását követő harminc napon belül a  kerítés fenntartása céljából kérelmet nyújt be 
az illetékes erdészeti vagy vadászati hatósághoz.

2.5. Állati melléktermékek és elhullott állatok kezelési rendjét.

II. A VADASPARK LÉTESÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A vadaspark létesítésének engedélyezésére, az  engedély módosítására irányuló kérelmet az  országos hatáskörű 
vadászati hatósághoz kell benyújtani. A kérelem tartalmazza:
– vadaspark létesítésének indokait és célját (röviden);
– a  létesítendő vadaspark legfontosabb adatait (terület, külső kerítéshossz, tervezett vadállomány stb.), 

az alább megadottak szerint;
A kérelemhez mellékletként csatolni kell:

 1. A  bekerítésre tervezett földterületek ingatlan-nyilvántartás szerinti (helyrajzi számok szerint) tételes felsorolását, 
a földterület tulajdonosának, használójának megnevezését és előzetes hozzájárulását a vadaskert létesítéséhez.

 2. A vadaspark létesítésének, bővítésének tervdokumentációját a következők szerint:
a) a vadaspark létesítésének, bővítésének célja,
b) a természeti adottságok, a terület leírása,
c) a tervezett létesítmények, berendezések,
d) a vadaspark működési feltételei (takarmányozási technológia, takarmányféleségek),
e) vadasparki nyilvántartások (látogatási napló, elhullási napló, állategészségügyi napló),
f ) állategészségügyi irányelvek (leggyakoribb állategészségügyi problémák, személy- és járműforgalom),
g) a  vadászterület és a  tervezett vadaspark térképi megjelenítése, különös tekintettel a  külső, esetleg belső 

kerítések nyomvonalára, valamint az erdőre, a védett természeti területre,
h) az érintett erdőterületre vonatkozó erdészeti üzemterv kivonata.

 3. Felszámolási tervet az I. 2.4. pontban meghatározott tartalommal.
 4. Tenyészet Információs Rendszerben történt regisztráció igazolását.
 5. Oktatás, kutatás célú vadaspark esetében az oktatási intézménnyel kötött szerződést, megállapodást.
 6. Bemutatás célú vadaspark esetében, látogatási rendet.

III. A VADFARM LÉTESÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

 1. A bekerítésre tervezett földterület tulajdonosának, használójának megnevezése és előzetes hozzájárulása a vadfarm 
létesítéséhez.

 2. A vadfarm létesítésének tervdokumentációja a következők tartalmi elemekkel:
a) a vadfarm létesítésének célja,
b) a természeti adottságok, a terület leírása,
c) a tervezett létesítmények, berendezések,
d) a vadfarm törzsállománya, szaporulat, állományhasznosítás (előbbiek kor és ivar szerinti bontásban),
e) a vadfarm működési feltételei (takarmányozási technológia, takarmányféleségek),
f ) a vadfarm nyilvántartások (állományváltozási napló, elhullási napló, takarmányozási napló),
g) állategészségügyi irányelvek (leggyakoribb állategészségügyi problémák, személy- és járműforgalom), 

a vadfarm állategészségügyi felügyeletét ellátó állatorvossal kötött megállapodás,
h) a vadfarm térképi megjelenítése, különös tekintettel a külső, esetleg belső kerítések nyomvonalára, a vadfarm 

létesítményeinek, berendezéseinek elhelyezkedésére, valamint az erdőre, a védett természeti területre,
i) az érintett erdőterületre vonatkozó erdészeti üzemterv kivonata, üzemtervezett erdő terület esetén az erdő 

igénybevételét engedélyező erdészeti hatósági engedély, nem üzemtervezett erdő esetében erdészeti 
hatóság hozzájáruló nyilatkozata.

 3. Igazolás a Tenyészet Információs Rendszerben való regisztrációról.
 4. Felszámolási terv az I. 2.4. pontban meghatározott tartalommal.
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IV. ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSI NAPLÓ
Dátum: 20…… január 1-től 20…… december 31-ig.

VADTARTÁSI ENGEDÉLY SZÁMA:
TIR AZONOSÍTÓ:

ENGEDÉLYES NEVE:

CÍM:

TEL.:

E-MAIL:

állományváltozás oka
Vadfaj: ………………………        Ivar: ………………………

összesen

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

induló létszám

nö
ve

ke
dé

s

szaporulat

vétel

korosbítás

növekedés 
összesen

cs
ök

ke
né

s

elhullás

értékesítés
(élő állatként)

felhasználás 
(élelmiszer 
elállítás vagy 
saját célra)

korosbítás

csökkenés 
összesen

záró létszám

Dátum: ………………………     ……………………………………
                aláírás”

2. melléklet a 24/2017. (V. 17.) FM rendelethez
„6. számú melléklet a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelethez

A VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

1. oldal – Címlap: a  vadgazdálkodási egység neve, telephelye, 11 jegyű kódszáma, a  tervkészítő és a  vadászatra 
jogosult aláírása.
2. oldal – Vadászati hatóság jóváhagyása: a  vadgazdálkodási terv érvényességi idejére és feltételeire vonatkozó 
hatósági jóváhagyás szövege, valamint a jóváhagyó aláírása.

 1. A vadgazdálkodási egység alapadatai
1.1. A  vadgazdálkodási egység alapadatai: név, telephely, kódszám, a  vadászati jog hasznosítási formája, 

a  vadgazdálkodási egység típusa, a  vadászterület rendeltetése, a  vadgazdálkodási egység levelezési címe, 
a vadgazdálkodási egység e-mail-címe, kapcsolattartó telefonszáma.
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1.2. A  vadgazdálkodási egység elhelyezkedése: a  vadászterület földrajzi elhelyezkedését mutató térkép, 
a  vadászterület részletes határleírása, a  vadászterület közigazgatási jellemzői (települések közötti 
megoszlása).

 2. A  vadgazdálkodási adottságok jellemzése (a tájegységi vadgazdálkodási terv vonatkozó részeit felhasználva,  
1-2 oldal)
2.1. A  vadgazdálkodási tájegység szerinti besorolás: a  vadgazdálkodási tájegység száma és neve, 

a vadgazdálkodási tájegység jellemzése.
2.2. Vadgazdálkodási adottságok jellemzése: a  vadállomány jellemzői a  nagyvad, az  apróvadfajok, valamint 

a  szőrmés és szárnyas kártevők korábbi adatai alapján értékelve, a  vadállomány pillanatnyi helyzetének 
értékelése, a vadászterületen található vadföldek és vadgazdálkodási berendezések értékelése.

2.3. Természetvédelmi szempontból kiemelt területek és előírások ismertetése.
2.4. Az üzemterv elfogadásakor meglévő vadaskertek adatai.

 3. Vadgazdálkodási terv (hosszú távú terv a  tájegységi vadgazdálkodási terv vonatkozó részei beemelésével 
– fajonként maximum 1 oldal)
3.1. Nagyvadállományok kezelésének kivonatos szempontjai a  vadgazdálkodási tájegységi terv alapján: 

a  gímszarvas, a  dámszarvas, az  őz, a  muflon és a  vaddisznó javasolt tervezési szempontjai és céljai 
(az állomány minőségi besorolása, a  golyóérettség kora). A  nagyvad szempontjából javasolt élőhelyi 
beavatkozások és vadgazdálkodási fejlesztések.

3.2. Apróvadállományok kezelésének kivonatos szempontjai a vadgazdálkodási tájegységi terv alapján: a mezei 
nyúl, a  fácán, a  vízivad tervezési szempontjai és módszerei (az állomány állapota szerint), az  élőhely- 
védelem és -javítás szempontjai. Ragadozógazdálkodási szempontok és módszerek. Természetvédelmi 
jellemzők és gazdálkodási hatásaik (a  vadgazdálkodást és vadászatot különösen érintő védett területek, 
a vadgazdálkodást érintő természetvédelmi előírások, ha beszerezhetők).

3.3. A vadászterület különleges rendeltetéséből adódó feladatok és előírások (határozat alapján).
3.4. Kutatási programban való részvétel.

 4. Nyilvántartások
4.1. Vadállománybecslési jelentések (évente a táblázatok).
4.2. Jóváhagyott éves vadgazdálkodási tervek (évente a táblázatok).
4.3. Vadgazdálkodási jelentések (évente a táblázatok).
4.4. Trófeabírálati adatok (évente lista).
4.5. Egyéb, a  vadgazdálkodással kapcsolatos dokumentumok: az  évente felhasznált egyedi azonosító jelek 

sorszámainak nyilvántartása, egyéb dokumentumok.
 5. A vadgazdálkodási egység kijelölésére vonatkozó dokumentumok

A vadgazdálkodási egység kijelöléséről hozott határozat, a vadgazdálkodási egység papíralapú és digitális térképen, 
a vadgazdálkodási határainak EOV koordináta jegyzéke.

 6. Tervezési mellékletek
6.1. Vadgazdálkodási módszertani leírások.
6.2. A tervben felhasznált adatok és szakirodalom forrásai.
A vadászatra jogosultak az  Országos Vadgazdálkodási Adattár által kidolgozott hosszú távú vadgazdálkodási 
üzemtervek tartalmi és formai előírásait kötelesek követni, illetve az  erre szolgáló digitális mintát (kitölthető fájl) 
felhasználni.”

3. melléklet a 24/2017. (V. 17.) FM rendelethez
„7. számú melléklet a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelethez

I. A VADÁLLOMÁNYBECSLÉS ÉS AZ ÉVES VADGAZDÁLKODÁSI TERV TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

Vadgazdálkodási egység azonosító adatai:
Adatszolgáltató neve, székhelye, kódszáma, levelezési címe, adatszolgáltatói számjele.
A) TÁBLA Becsült vadállomány
Vadállomány (gímszarvas, dámszarvas, őz, muflon, vaddisznó, mezei nyúl, fácán, fogoly) szabad területen, zárt 
kertben, összesen.
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B) TÁBLA Egyéb fajok állománya
Megnevezés (szarka, dolmányos varjú, vetési varjú, holló, barna rétihéja, egerészölyv, héja, róka, borz, nyest, görény, 
nyuszt, menyét, aranysakál) és létszám.
C) TÁBLA Állományszabályozás, vadtelepítés és értékesítés
Megnevezés, állományszabályozás (lelövés, befogás összesen) szabad területi és zárt területi bontásban. 
Vadtelepítés és kibocsátás.
D) TÁBLA Mesterséges vadtenyésztés
Megnevezés (tervezett zárttéri törzsállomány, tervezett értékesítés, tervezett vásárlás, vadászatra történő tervezett 
kihelyezés, tervezett kihelyezés természetes állomány pótlására, zárttéri törzsállománynak tovább tartva) fácán, 
fogoly és vadkacsa esetében.
E) TÁBLA Vadföldek és vadtakarmányozás
A vadászatra jogosultak a minisztérium által elkészíttetett éves vadgazdálkodási terv nyomtatvány tartalmi és formai 
előírásait kötelesek betartani.
A vadállománybecslési jelentéseket és a  vadgazdálkodási terveket elektronikus formában is benyújthatják 
az Országos Vadgazdálkodási Adattár által regisztrált vadgazdálkodási egységek.

II. 1. § (1) BEKEZDÉS b) PONT bb) ALPONTJÁBAN MEGHATÁROZOTT FAJOKRA ELŐÍRT 
ÁLLOMÁNYCSÖKKENTÉS TELJESÍTÉSÉT IGAZOLÓ NYOMTATVÁNY

 1. Vadászatra jogosult neve:
 2. Vadászatra jogosult kódszáma:
 3. Vadászati év:
 4. A vadászati hatóság által előírt gyérítés mértéke, fajok szerinti bontásban:

Házi görény:
Nyest:
Borz:
Róka:
Aranysakál:
Pézsmapocok:
Nyestkutya:
Mosómedve:
Dolmányos varjú:
Szarka:
Szajkó:

 5. A tájegységi fővadász által igazoltan teljesített gyérítés, fajok szerinti bontásban:
Róka:
Aranysakál:
Dolmányos varjú:
Szarka:
Szajkó:
Fent nevezett vadászatra jogosult a  vadászati hatóság által a  ……/…… éves vadgazdálkodási tervben 
az  1.  § (1)  bekezdés b)  pont bb)  alpontjában meghatározott fajokra előírt gyérítést, továbbá az  elejtési jelek 
megsemmisítését

teljesítette/nem teljesítette.*

Dátum:

  ................................................................................................... 
  tájegységi fővadász
* A megfelelő rész aláhúzandó.”
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4. melléklet a 24/2017. (V. 17.) FM rendelethez

 1. A Rendelet 8. számú melléklete I. pont a) alpontjában a „vadgazdálkodási” szövegrész helyébe a „vadgazdálkodási és 
vadgazdálkodási igazgatási”, a „vadgazda mérnöki” szövegrész helyébe a „vadgazda mérnöki, valamint a vadgazda 
mérnöki alap- vagy mesterszakos” szöveg lép.

 2. A Rendelet 8. számú melléklet II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„II. Középfokú vadgazdálkodási-vadászati szakképesítés igazolására el kell fogadni:
a vadgazdálkodási technikusi szakképesítést,
a vadász-vadtenyésztő szakmunkás-bizonyítvány mellé szerzett érettségi bizonyítványt vagy ilyen szakképesítéshez 
kapcsolódó érettségi-képesítő bizonyítványt,
vadgazdálkodási technológus felsőfokú szakképzésben szerzett bizonyítványt,
az erdész-technikusi szakképesítést,
az erdészeti szakmunkás-bizonyítvány – az erdőgazdasági gépkezelői és erdészeti faipari kivételével – mellé szerzett 
érettségi bizonyítványt vagy ilyen szakképesítéshez kapcsolódó érettségi-képesítő bizonyítványt,
az I. a) alpontban meghatározott vadgazdálkodási-vadászati szakképzés során teljesített sikeres záróvizsgát.”

5. melléklet a 24/2017. (V. 17.) FM rendelethez

Hatályát veszti a Rendelet 9. számú mellékletében szereplő táblázat „esküokmány száma” oszlopa.

6. melléklet a 24/2017. (V. 17.) FM rendelethez

A Rendelet 11. számú melléklete a következő IV. ponttal egészül ki:

„IV. A hivatásos vadász szolgálati egyenruhája és felszerelése

A B C D E

Sorszám Megnevezés Irányszín Alap norma
Tervezett viselési idő 

(hónap)

1. Terepi szolgálati egyenruha

1.1. Téli viseletelemek

1.1.1. Terepi téli kabát sötétzöld 1 db 36 hónap

1.1.2. Polár dzseki egyben téli kabát 
bélés

sötétzöld
1 db

36 hónap

1.1.3. Téli nadrág sötétzöld 2 db 24 hónap

1.1.4. Téli pulóver sötétzöld 1 db 24 hónap

1.1.5. Téli sapka sötétzöld 1 db 36 hónap

1.1.6. Téli ing zöld vagy homok 2 db 24 hónap

1.1.7. Téli aláöltözet (alsó és felső) zöld 1 db 24 hónap

1.2. Nyári és őszi-tavaszi viseletelemek

1.2.1. Nyári és őszi-tavaszi nadrág sötétzöld 2-2 db 12 hónap

1.2.2. Mellény sötétzöld 1 db 24 hónap

1.2.3. Pulóver sötétzöld 1 db 24 hónap

1.2.4. Ing vagy póló zöld 3 db 12 hónap

2. További viseletelemek

2.1. Kalap sötétzöld 1 db 36 hónap

2.2. Sál sötétzöld 1 db 36 hónap

2.3. Félcipő barna vagy fekete 1 pár 24 hónap

2.4. Szolgálati oldaltáska, vagy 
hátizsák

sötétzöld
1 db

36 hónap

2.5. Láthatósági mellény világoszöld 1 db 24 hónap
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3. Védőruházat

3.1. Esőkabát zöld 1 db 36 hónap

3.2. Gumicsizma (neoprén béléssel 
ellátott)

barna vagy zöld
1 pár

24 hónap

3.3. Kamásli sötétzöld 1 pár 24 hónap

3.4. Vízhatlan bakancs barna 1 pár 24 hónap

Sorszám Felszerelési eszközök megnevezés
Mennyiség/ Mennyiségi 

egység

Tervezett viselési idő 

(hónap)

1. Vadászlőfegyver tokkal (golyós vadászlőfegyver esetén 
céltávcsővel együtt)

1 db

2. Vadásztőr 1 db

3. Kereső távcső (tokkal) 1 db

4. Kézi és fejlámpa 1-1 db

5. Egyéni sebkötöző csomag 1 db

6. Gázspray (tokkal) 1 db
”

7. melléklet a 24/2017. (V. 17.) FM rendelethez
„13. számú melléklet a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelethez

I. TÁRSASVADÁSZATI NAPLÓ ÉS TERÍTÉK-NYILVÁNTARTÁS

........................... TERÜLETI Nyilvántartási szám: ...........................

VADÁSZATI HATÓSÁG

Vadászatra jogosult neve: ..................................................................................................................................................................

kódja: oo–oooooo–ooo

TÁRSASVADÁSZATI NAPLÓ

ÉS TERÍTÉK-NYILVÁNTARTÁS

(Érvényes visszavonásig!)

Ezen napló 100 számozott lapot tartalmaz.

Kelt: .............................., 20.......... év ........................................ hó .......... nap.

P. H.

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

                                                                                                                                                                             vadászati hatóság
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Társasvadászati napló és teríték-nyilvántartás vezetésére jogosultak

Név Érvényesség Megbízó Aláírás

Társasvadászaton részt vevő vadászok

Vadászat helye: Vadászat ideje:

vadász neve jegy/engedély száma
balesetvédelmi oktatás elismerése, 

aláírás

Elejtett vad

apróvad nagyvad

faj db faj db azonosító jel*

fácán vaddisznó

– kakas – kan

– tyúk – koca

– süldő

mezei nyúl – malac

Összesen:

vadréce gímszarvas

– tehén

– ünő

– borjú

Összesen:

dámszarvas
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– tehén

vadlúd – ünő

– borjú

Összesen:

muflon

– juh

– jerke

– bárány

Összesen:

őz

– suta

– gida

Összesen:

egyéb

* Megjegyzés: (további krotáliák)

 Vadászatvezető: ..............................................................

II. EGYÉNI VADÁSZATI NAPLÓ ÉS TERÍTÉK-NYILVÁNTARTÁS

........................... TERÜLETI Nyilvántartási szám: ...........................

VADÁSZATI HATÓSÁG

Vadászatra jogosult neve: ................................................................................................................................................................................

kódja: oo–oooooo–ooo

EGYÉNI VADÁSZATI NAPLÓ
ÉS TERÍTÉK-NYILVÁNTARTÁS

Ezen napló 100 számozott lapot tartalmaz.

Kelt: .............................., 20.......... év ........................................ hó .......... nap.

P. H.

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

                                                                                                                                                                             vadászati hatóság
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A vadászterületen a teljes vadászati évben vadászni jogosult vadászok és hivatásos vadászok 
vadászjegy-nyilvántartója

Név Vadászjegy száma

Bejegyzés 

sorszáma

V A D Á S Z A T

kezdete    

(dátum, idő)

biztonsági körzet (terület) vagy les 

megnevezése, vadászati mód

vadászaton részt vevők neve, vadász 

vendég vadászjegy/engedély száma

vége 

(dátum, idő)

Z S Á K M Á N Y Megjegyzés

(hibázás, sebzés, állategészségügyi okból történt elejtés, vaddal 

kapcsolatos intézkedés stb.)

Aláírás

faja ivara db
azonosító jel 

száma
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”

8. melléklet a 24/2017. (V. 17.) FM rendelethez
„14. számú melléklet a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelethez

I. VADÁSZJEGY

 MINTA külső és hátsó fedőlapja
 Szigorú számadású nyomtatvány
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 MINTA első és második oldala
 Szigorú számadású nyomtatvány

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  



7260 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 70. szám 

II. VADÁSZATI ENGEDÉLY

 MINTA külső és hátsó fedőlapja
 Szigorú számadású nyomtatvány

 
Sorszám: 
No / Lft. Nummer 
 
 

................................................................................ 
Megyei Kamara 

 
 
ÉRVÉNYES: ……….…………………………......-tól …….…………………….…………......-ig 
Valid / Gültig                                                   from / vom                                                 to / bis 
 
 
NÉV: …………………………................................................................................................. 
Name 
 
 
ÁLLAMPOLGÁRSÁG: …….………….................................................................................... 
Citizenship / Staatsbürgerschaft 
 
 
SZEMÉLYI AZONOSÍTÓ / ÚTLEVÉL SZÁMA: ...................................................................... 
Passport No / Passnummer 
 
 
LAKHELY SZERINTI FEGYVERTART. ENG. SZÁMA: ......................................................... 
Gun licence No / Nr. des Jagdwaffenscheins 
 
 
VADÁSZATSZERVEZŐ: …………………................................................................................... 
Name of bureau / Name der Jagdagentur 
 
 
BÉRVADÁSZATI SZERZŐDÉS SZÁMA / MEGHÍVÓ NEVE: …………................................. 
 
……………………………….................................................................................................... 
Contract No / Invitation of / Nr. des Abschusspachtvertrages / Name des Einladers 
 
VADÁSZ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS IGAZOLÁSA: ………………………........................... 
Verification of Insurance / Bescheinigung der Einzahlung der Versicherungsgebühr 
 
 
Kiállítva: .................... év ............................................ hó ....................... nap 
Issued / Ausgestellt                                               month / Monat            day / Tag 

 
P. H. 

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

OMVK Területi Szervezete 
 

 
 

MAGYARORSZÁG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 napos / 30 days / 30 Tage 

VADÁSZATI ENGEDÉLY 
Permission of Hunt / Jagdkarte 

 
Érvényességi idő / Valid / Gültig: ............ hó / months / Monate, 

 
 

Magyarországi lakóhellyel nem rendelkező állampolgárok részére  
For foreign citizens resident abroad / Für ausländische Staatsbürger 

 
 

Az engedély személyi okmányokkal együtt, 
Magyarország területén, 

az engedélyben megjelölt vadászterületekre érvényes! 
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 MINTA első és második oldala
 Szigorú számadású nyomtatvány

 
TUDNIVALÓK 

 

A magyarországi állandó lakóhellyel nem rendelkező személy Magyarország területén csak 
szabályszerűen kiállított engedély alapján, annak érvényességi idején belül jogosult vadászni. 
Vadászati engedélyt kérelemre az a 18. életévét betöltött magyarországi lakóhellyel nem rendelkező 
személy kaphat, aki rendelkezik: 
a) bérvadászati szerződéssel vagy vendégvadászati meghívással, 
b) állandó lakóhelyének joga szerint megkövetelt vadászlőfegyver, ragadozó madár-, illetve vadászíj-
tartási engedéllyel, továbbá 
c) a vadászat során másnak okozott károk fedezetére szolgáló érvényes vadászati felelősség-
biztosítással.  
A vadászati engedély az abban megjelölt jogosult/jogosultak vadászterületén jogosít vadászatra. A 
vadászati engedélyt a vadászkamara legfeljebb egy évre állítja ki. A vadászati engedély kiadásakor a 
miniszter által rendeletben megállapított összegű díjat kell fizetni. 
A vadászati hatóság a rendkívüli értékű trófeát nemzeti értékké nyilváníthatja, és egyidejűleg 
gondoskodik annak elhelyezéséről, bemutatásáról. A nemzeti értékké nyilvánított trófeát 
megsemmisíteni, feldolgozni, átalakítani tilos, azt az országból csak a vadászati hatóság engedélyével 
lehet kivinni. 
A vadász köteles a magyar vadászati jogszabályok rendelkezéseit betartani és alkalmazkodni a 
vadászetika követelményeihez. 

 
INFORMATION 

 

A foreign citizen resident is only entitled to hunt in Hungary if in possession of a correctly filled in and 
valid permission. 
A hunting permit may be issued upon request to non-Hungarian citizens having passed the age of 
eighteen, and who have: 
a) a contract for lease-hunting or an invitation for guest-hunting,  
b) a licence for keeping a hunting gun, bird of prey, hunting bow as required according to the law of 
his/her permanent place of residence, furthermore 
c) valid hunting liability insurance to cover damages caused to others in the course of hunting. 
The hunting permit entitles hunting in the hunting-ground of the entitled person/persons indicated in it. 
The hunting chamber issues the hunting permit for a maximum of one year. Upon the issuing of the 
hunting permit a fee in the amount determined by the minister in an order shall be payable. 
The hunting authority may declare a trophy of extraordinary value to be a national asset, and at the 
same time may arrange its placement and presentation. It is forbidden to destroy, process, alter a 
trophy declared to be a national asset and it may be taken out from the country with the hunting 
authority’s permit only. The hunter is obliged to keep Hungarian hunting law regulations and to 
accommodate oneself to hunting ethics. 
 

MITTEILUNGEN 
 

Die ausländische Staatsbürger sind nur auf Grundlage einer ordnungsgemäß ausgestellten 
Genehmigung innerhalb des angeführten Zeitraumes zur Jagd in Ungarn berechtigt. 
Eine Jagdgenehmigung kann auf Antrag dem ausländischen Staatsbürger mit Vollendung des 18. 
Lebensjahres, wenn er/sie 
a) über einen Mietjagdvertag oder eine Einladung zur Gastjagd, 
b) über eine, sich auf den ständigen Wohnsitz beziehende Recht, geforderte Genehmigung zur Haltung 
einer Jagdschußwaffe, eines Greifvogels bzw. eines Jagdbogens, weiterhin 
c) über eine gültige zur Deckung der bei der Jagd an anderen verursachten Schäden dienende Jagd- 
haftpflichtversicherung verfügt. 
Die Jagdgenehmigung berechtigt zur Jagd auf dem in ihr angeführten Jagdgebiet/Jagdgebieten. 
Jagdgenehmigung wird von der Jagdkammer für den Zeitraum von höchstens 1 Jahr ausgestellt. Bei 
der Erteilung der Jagdgenehmigung ist eine, vom Minister in einer Verordnung herausgegebene 
Gebühr in festgelegter Höhe zu entrichten. 
Die Jagdbehörde kann Trophäen von außergewöhnlichem Wert zum Nationalschatz erklären, und 
sorgt gleichzeitig für deren Stellen und ihre Präsentation. Es ist verboten zum Nationalschatz erklärte 
Trophäen vernichten, verarbeiten oder umgestalten, und die Ausfuhr dieser Trophäen aus dem Land 
ist nur mit der Jagdautoritätserlaubnis möglich. 
Der Jäger ist verpflichtet, die Rechtsverordnungen des ungarischen Jagdgesetzes einzuhalten sowie 
den Forderungen der Jagdethik nachzukommen. 
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9. melléklet a 24/2017. (V. 17.) FM rendelethez

A Rendelet 19. számú mellékletében a „BECSLÉSE” szövegrészek helyébe a „FELMÉRÉSE”, a „kárbecslő” szövegrészek 
helyébe a „szakértő” szöveg lép.
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A honvédelmi miniszter 5/2017. (V. 17.) HM rendelete
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet és a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 
7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 11., 12. és 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  honvédek jogállásáról szóló 2012.  évi CCV.  törvény 238.  § (2)  bekezdés 20.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosítása

1. § (1) A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) 
HM rendelet (a továbbiakban: R1.) 26. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  2.  mellékletben meghatározottak szerint közigazgatási vagy jogi szakvizsga letételéhez kötött beosztás 
(a  továbbiakban: közigazgatási vagy jogi szakvizsga letételéhez kötött beosztás) – a munkáltatói jogkört gyakorló 
erre vonatkozó, különösen a szolgálati beosztáshoz kapcsolódó rendszeres vagy ismétlődő munkaköri feladatokra 
tekintettel meghozott döntése esetén, a  (10) és (11)  bekezdésben meghatározott feltételekkel – betölthető 
az állomány azon tagjával is, aki a közigazgatási vagy jogi szakvizsgára vonatkozó kötelezettségét nem teljesítette, 
kivéve, ha a beosztás
a) hatósági hatáskörben kiadmányozási jogkör gyakorlására vagy jogi képviselettel járó tevékenység végzésére 
irányul, vagy
b) hatósági döntés előkészítését végző vagy jogi képviselet ellátására jogosult szervezet, vagy szervezeti egység 
vezetésére irányul.”

 (2) Az R1. 26. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) E rendelet alkalmazásában közigazgatási szakvizsgával egyenértékű a jogi szakvizsga, valamint a Közigazgatási 
Továbbképzési Kollégium által teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat és az  annak 
alapján adott mentesítés. A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium részben is közigazgatási jellegűnek minősítheti 
az  állomány tagjának tudományos fokozatát, ebben az  esetben az  állomány tagja a  közigazgatási szakvizsgának 
abból a részéből tesz vizsgát, amelyre a mentesítés nem vonatkozik.”

 (3) Az R1. 26. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A  közigazgatási vagy jogi szakvizsga letételéhez kötött beosztás csak olyan közigazgatási vagy jogi 
szakvizsgával nem rendelkező személlyel tölthető be, aki írásban vállalja, hogy a  beosztásba helyezését követő 
két éven belül teljesíti a  beosztáshoz szükséges közigazgatási vagy jogi szakvizsgát, illetve a  (9)  bekezdés szerinti 
feltételt.
(11) Ha az  állomány tagja a  (10)  bekezdésben meghatározottakat a  beosztásba helyezését követő két éven belül 
nem teljesíti, olyan más beosztásba kell áthelyezni, amelyhez a (8) bekezdés szerinti képzési kötelezettség teljesítése 
nem szükséges.”

2. §  Az R1.
a) 2. melléklete az 1. melléklet szerint,
b) 4. melléklete a 2. melléklet szerint,
c) 5. melléklete a 3. melléklet szerint
módosul.

3. §  Az R1. 1.  § 10.  pont o)  alpontjában a „fenntartása” szövegrész helyébe a „fenntartása vagy harcászati kiképzés 
végrehajtása” szöveg lép.
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2. A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet 
módosítása

4. §  A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet (a továbbiakban: R2.) 
66. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Hjt. 74. § (3) és (3a) bekezdése, valamint 247/E. § (3a) bekezdése szerinti esetben az állomány érintett tagja 
kéthavi mértékű többletjuttatásra jogosult, ha önkéntes műveleti vagy önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálati 
viszonyt létesít.”

5. §  Az R2. 74/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„74/A.  § (1) A  szolgálati járandóságban nem részesülő önkéntes védelmi tartalékos katona egyszeri alkalommal 
a honvédelmi illetményalap 45%-ában megállapított szerződéskötési díjra jogosult.
(2) A  szolgálati járandóságban nem részesülő önkéntes területvédelmi tartalékos katona egyszeri alkalommal 
a  honvédelmi illetményalap 75%-ában megállapított szerződéskötési díjra jogosult, ha az  önkéntes tartalékos 
katonai szolgálatot legalább két évre vállalja.
(3) Nem jogosult a (2) bekezdés szerinti szerződéskötési díjra az önkéntes területvédelmi tartalékos katona a 66. § 
(2) bekezdése szerinti esetekben.
(4) A  szolgálati járandóságban nem részesülő önkéntes műveleti tartalékos katona teljesített szolgálati évenként 
utólag rendelkezésre állási díjra jogosult, melynek összege a minimálbér 150%-a.
(5) A  szolgálati járandóságban nem részesülő önkéntes területvédelmi tartalékos katona teljesített szolgálati 
évenként utólag rendelkezésre állási díjra jogosult, melynek összege megegyezik a minimálbérrel.
(6) A  Hjt. 215.  § (5)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben a  teljesített szolgálati évek utáni rendelkezésre állási díj 
– a szolgálathalasztás időtartamán kívüli időszakra eső – időarányos összegben jár.
(7) A (4) és (5) bekezdés szerinti esetben a rendelkezésre állási díj összegének megállapítása során az annak alapját 
képező, leszolgált év utolsó napján érvényes minimálbér összegét kell figyelembe venni.
(8) Az  önkéntes műveleti tartalékos és az  önkéntes területvédelmi tartalékos katona rendelkezésre állási díját, 
valamint az  önkéntes védelmi tartalékos és az  önkéntes területvédelmi tartalékos katona szerződéskötési díját 
a munkáltatói jogkört gyakorló vezető állapítja meg.
(9) A rendelkezésre állási díjat leszolgált évenként utólag, legkésőbb a teljesített évet követő második hónap utolsó 
napjáig kell kifizetni.
(10) A szerződéskötési díjat a szerződés aláírását követő negyedik hónap 5. napjáig kell kifizetni.”

6. §  Az R2. a következő 95. §-sal egészül ki:
„95. § E  rendeletnek a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV.  törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet és a  honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. 
(VI.  22.) HM rendelet módosításáról szóló 5/2017. (V. 17.) HM rendelettel (a  továbbiakban: Módr1.) megállapított 
74/A.  § (2)  bekezdését, valamint – ehhez kapcsolódóan – 74/A.  § (3) és (10)  bekezdését a  2017. április 1-jétől 
a  Módr1. hatálybalépéséig terjedő időszakban létesített önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálati viszonyok 
vonatkozásában is alkalmazni kell.”

3. Záró rendelkezések

7. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Simicskó István s. k.,
  honvédelmi miniszter
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1. melléklet az 5/2017. (V. 17.) HM rendelethez

 1. Az R1. 2. melléklet 2. pont 2.17.1. alpontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
„

A B C D E F G

1.

Rendszeresített rendfokozat

Képesítési és egyéb munkaköri követelmények

2.
iskolai 

végzettség
szakképzettség

egyéb képzettségi 

követelmény

egészségi kizáró 

korlátozások

pszichikai 

követelmények

3. 16 dandártábornok
EKV, PE  
és FKV

SZFF

FVT

K23, K24

Pa/V, Pv/IV
4. 15 ezredes

5. 14 alezredes Pa/IV, Pv/IV

6. 13 őrnagy

FKV, PF Pa/IV7. 12 százados

8. 11 főhadnagy

9. 09 főtörzszászlós

É

BSZF

Pa/III

10. 08 törzszászlós

BSZF,
KF

11. 07 zászlós

12. 06 főtörzsőrmester

13. 05 törzsőrmester
”

2. melléklet az 5/2017. (V. 17.) HM rendelethez

 1. Az R1. 4. melléklet B) részében foglalt táblázat E:17 mezője helyébe a következő mező lép:
(E)

(17.)
osztályvezető,
vezető kiemelt főtiszt

 2. Az R1. 4. melléklet B) részében foglalt táblázat F:11 mezője helyébe a következő mező lép:
(F)

(11.) zászlós

 3. Az R1. 4. melléklet B) részében foglalt táblázat F:17 mezője helyébe a következő mező lép:
(F)

(17.) vezető kiemelt főtiszt

3. melléklet az 5/2017. (V. 17.) HM rendelethez

 1. Az R1. 5. melléklet C) rész I. pontjában foglalt táblázat D:1 mezője helyébe a következő mező lép:
(D)

(1.)
Dandárok, repülő- és helikopterbázisok, dandár jogállású 
szervezetek

 2. Az R1. 5. melléklet C) rész I. pontjában foglalt táblázat C:20 és C:21 mezője helyébe a következő mezők lépnek:
(C)

(20.
főnök (K);
parancsnok (K);
törzsfőnök (K)

21.)
parancsnok (K);
katonai képviselő (K) 
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 3. Az R1. 5. melléklet C) rész I. pontjában foglalt táblázat D:19 és D:20 mezője helyébe a következő mezők lépnek:
(D)

(19. parancsnok (K)

20.) katonai képviselő (K)

 4. Az R1. 5. melléklet C) rész I. pontjában foglalt táblázat G:9 mezője helyébe a következő mező lép:
(G)

(9.)
laktanyaügyeletes-helyettes;
parancsnok;
altiszt

 5. Az R1. 5. melléklet C) rész II. pontjában foglalt táblázat C:6 mezője helyébe a következő mező lép:
(C)

(6.) kidolgozó

 6. Az R1. 5. melléklet C) rész II. pontjában foglalt táblázat D:4, D:5 és D:6 mezője helyébe a következő mezők lépnek:
(D)

(4.

anyagmozgató;
csapatpostás;
ellátó;
felszolgáló;
fényképész;
forgalomszabályzó;
gépkezelő;
gépkocsivezető;
harcjárművezető;
hevederező;
időjárás-megfigyelő;
írnok;
kezelő;
komendáns;
kútkezelő;
lőszeres;
lövész;
mozigépész;
őr;
őr és biztosító;
rajzoló;
raktáros;
szakács;
szakmunkás;
szerelő;
távbeszélő;
távírász;
üzemeltető;
vontatóvezető
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5.

aknász;
beteghordó;
díszelgő;
egészségügyi katona;
ellenőr;
felderítő;
forgalomszabályzó;
futárkísérő;
gépész;
gépkezelő;
gépkocsivezető;
harcjárművezető;
harckocsivezető;
hídépítő;
irányzó;
járőrvezető-helyettes;
kezelő;
komendáns;
mesterlövész;
motorcsónak-vezető;
műszaki mentő;
műszerész;
nyilvántartó;
rendész;
targoncavezető;
távbeszélő;
távírász;
utász;
vontatóvezető
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6.)

bemérő;
búvár;
értékelő;
főgépész;
gépkezelő;
gépkocsivezető;
gépparancsnok;
hajtogató;
harcjárműirányzó;
harcjárművezető;
harckocsivezető;
járőrvezető;
kezelő;
kidolgozó;
kiképzendő;
kiképző tisztes;
kormányos;
laboráns;
légvédelmi lövész;
mentesítő;
műtőssegéd;
őrkutyakiképző;
őrkutyavezető;
palotaőr;
specialista;
sugáradag-ellenőr;
távbeszélő;
távírász;
tűzmegfigyelő;
tűzoltó;
tűzszerész;
vegyi-sugárfelderítő;
vontatóvezető 
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 7. Az R1. 5. melléklet C) rész II. pontjában foglalt táblázat E:4, E:5 és E:6 mezője helyébe a következő mezők lépnek:
(E)

(4.

anyagmozgató;
csapatpostás;
cukrász;
ellátó;
felszolgáló;
fényképész;
forgalomszabályzó;
gépkezelő;
gépkocsivezető;
harcjárművezető;
hevederező;
időjárás-megfigyelő;
írnok;
kezelő;
komendáns;
kútkezelő;
lőszeres;
lövész;
matróz;
mozigépész;
őr;
őr és biztosító;
rajzoló;
raktáros;
szakács;
szakmunkás;
szerelő;
távbeszélő;
távírász;
üzemeltető;
vontatóvezető



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 70. szám 7269

5.

aknász;
beteghordó;
egészségügyi katona;
ellenőr;
felderítő;
forgalomszabályzó;
futárkísérő;
gépész;
gépkezelő;
gépkocsivezető;
harcjárművezető;
harckocsivezető;
hídépítő;
irányzó;
járőrvezető-helyettes;
kezelő;
komendáns;
mesterlövész;
motorcsónak-vezető;
műszaki mentő;
műszerész;
nyilvántartó;
rendész;
targoncavezető;
távbeszélő;
távírász;
utász;
vontatóvezető
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6.)

bemérő;
búvár;
értékelő;
főgépész;
gépkezelő;
gépkocsivezető;
gépparancsnok;
hajtogató;
harcjárműirányzó;
harcjárművezető;
harckocsivezető;
járőrvezető;
kezelő;
kidolgozó;
kiképzendő;
kiképző tisztes;
kormányos;
laboráns;
légvédelmi lövész;
mentesítő;
műtőssegéd;
őrkutyakiképző;
őrkutyavezető;
palotaőr;
specialista;
sugáradag-ellenőr;
távbeszélő;
távírász;
tűzmegfigyelő;
tűzoltó;
tűzszerész;
vegyi-sugárfelderítő;
vontatóvezető
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 8. Az R1. 5. melléklet C) rész II. pontjában foglalt táblázat F:4, F:5 és F:6 mezője helyébe a következő mezők lépnek:
(F)

(4.

anyagmozgató;
csapatpostás;
ellátó;
felszolgáló;
fényképész;
forgalomszabályzó;
gépkezelő;
gépkocsivezető;
harcjárművezető;
hevederező;
időjárás-megfigyelő;
írnok;
kezelő;
komendáns;
kútkezelő;
lőszeres;
lövész;
mozigépész;
őr;
őr és biztosító;
rajzoló;
raktáros;
szakács;
szakmunkás;
szerelő;
távbeszélő;
távírász;
üzemeltető;
vontatóvezető
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5.

aknász;
beteghordó;
egészségügyi katona;
ellenőr;
felderítő;
forgalomszabályzó;
futárkísérő;
gépész;
gépkezelő;
gépkocsivezető;
harcjárművezető;
harckocsivezető;
hídépítő;
irányzó;
járőrvezető-helyettes;
kezelő;
komendáns;
mesterlövész;
motorcsónak-vezető;
műszaki mentő;
műszerész;
nyilvántartó;
rendész;
targoncavezető;
távbeszélő;
távírász;
utász;
vontatóvezető



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 70. szám 7273

6.)

bemérő;
búvár;
értékelő;
főgépész;
gépkezelő;
gépkocsivezető;
gépparancsnok;
hajtogató;
harcjárműirányzó;
harcjárművezető;
harckocsivezető;
járőrvezető;
kezelő;
kidolgozó;
kiképzendő;
kiképző tisztes;
kormányos;
laboráns;
légvédelmi lövész;
mentesítő;
műtőssegéd;
őrkutyakiképző;
őrkutyavezető;
palotaőr;
specialista;
sugáradag-ellenőr;
távbeszélő;
távírász;
tűzmegfigyelő;
tűzoltó;
tűzszerész;
vegyi-sugárfelderítő;
vontatóvezető

 9. Az R1. 5. melléklet E) rész I. pontjában foglalt táblázat C:18 és C:19 mezője helyébe a következő mezők lépnek:
(C)

(18.
egyetemi tanár;
szervezési igazgató

19.) egyetemi tanár
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A nemzetgazdasági miniszter 8/2017. (V. 17.) NGM rendelete
a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 
27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket 
rendelem el:

1. §  A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 
27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 8/2017. (V. 17.) NGM rendelethez

 1.  Az R. 2. melléklet „A 129. sorszámú Kozmetikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 
„5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” pont „5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység” alpontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:

„5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Idegen modell diagnosztizálása és kezelési terv készítése
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó központi diagnosztizáló lapon készíti a kezelési tervet, 2 oldal terjedelemben 
(1 oldal diagnosztika, 1 oldal kezelési terv), amely tartalma:
Az alap és kombinált bőrtípusok és a  kozmetikai rendellenességek, elemi elváltozások, szövetszaporulatok 
meghatározása a  szubjektív és objektív tünetek alapján. A  meghatározott bőrtípus teljes kozmetikai kezelés 
sorrendjének, alapelveinek, céljának meghatározása.
Az alkalmazott professzionális kozmetikumok összetételének, hatóanyagainak megnevezése és bőrre gyakorolt 
hatása, valamint az otthoni ápoláshoz adott javaslatok.
A kezelési terv ismertetése mindkét vizsgázó jelenlétében történik: aki a modellt biztosította és aki diagnosztizálta.
A vizsgafeladat időtartama: 80 perc (felkészülés 40 perc, értékelés 40 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Tartós szempilla-, szemöldökfestés sorsolt modellen
A vizsgafeladat ismertetése: A  tartós szempilla-, szemöldökfestést a  modell karakterének megfelelő színű 
festékekkel kell végezni, amelyet az  a  vizsgázó hozott, aki a  modellt biztosította a  vizsgára. A  modell nem 
lehet előre festett. (A bőrpróba igazolása festőkönyvben történik.) A  művelet során egyszer használatos vagy 
könnyen fertőtleníthető eszközöket lehet használni. A  technológia (fektetve vagy tincsezve) szabadon választott. 
A szempillafesték eltávolítása után a bórvízzel történő szemöblögetés kötelező.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülés 20 perc, értékelés 10 perc)
A vizsgafeladat aránya: 10%

C) A vizsgafeladat megnevezése: Kozmetikában alkalmazott elektrokozmetikai alapkészülékek használata
A vizsgafeladat ismertetése: Kozmetikában alkalmazott elektrokozmetikai alapkészülékek szakszerű üzembe 
helyezése, beállítása és működésének bemutatása saját modellen. A  készülék gyakorlati alkalmazása az  adott 
bőrtípus, rendellenesség esetében, a készülék működési elve. A készülék alkalmazásának javallatai, ellenjavallatai.
A vizsgázónak a  következő készülékek egyikéből kell beszámolnia tételhúzás alapján: gőzölő, vapozon, 
mikrodermabrázió, hidroabrázió, frimátor, iontoforézis, ultrahang, vio, hideg-meleg arcvasaló vagy termovasaló.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülés 10 perc, értékelés 10 perc)
A vizsgafeladat aránya: 5%
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D) A vizsgafeladat megnevezése: Saját modell kezelése a központilag kiadott kezelésiterv-minta alapján
A vizsgafeladat ismertetése: Saját modell letisztítása, masszírozása (összefüggő üzleti masszázs), felpuhító borogatás 
felhelyezése, tisztítás, fertőtlenítés, szemöldök-igazítás, összehúzás, nyugtatás, illetve táplálás helyspecifikusan, 
gyantázás (hónalj, kar vagy bikinivonal). A  kezelés során csak professzionális, Magyarországon forgalomban lévő 
kozmetikumokat lehet használni. Minden művelethez csak a  választott termékcsalád termékeit kell alkalmazni. 
A  borogatás és szemöldök-igazítás műveleteknél nem kötelező felpuhító krémmel alákrémezni, amennyiben 
masszázs után történik.
(Saját modell kezelése a központilag kiadott kezelésiterv-minta alapján történik, amelyet a vizsgázó előre elkészített 
és beadott.)
A vizsgafeladat időtartama: 100 perc
A vizsgafeladat aránya: 10%

E) A  vizsgafeladat megnevezése: Tartós sminkkészítés plasztikon, speciális arc-, illetve testkezelés saját modellen 
előre elkészített kezelési terv alapján
A vizsgafeladat ismertetése: A  vizsgázó legkésőbb a  vizsgára jelentkezésig eldönti, mely vizsgafeladatot kívánja 
elvégezni a vizsgán. Az ehhez szükséges kezelési tervét az 5.1. pontban leírtak szerint leadja.
Tartós sminkkészítésnél a vizsgázónak olyan területet kell választania, amely a vizsgafeladat időtartamába (80 perc) 
belefér. Speciális arckezelésnek az anti-aging, a szem-, nyak- és dekoltázskezelés, a liftingkezelés, a halványító- vagy 
a  hámlasztókezelés minősül, különleges hatóanyagokkal, bőrtípusnak megfelelően. A  különleges hatóanyagok 
mellett speciális elektrokozmetikai készülékeket is be lehet építeni a kezelés menetébe.
Speciális testkezelésnek a  következő kezelési eljárások tekinthetők: kézi teljes testmasszázs, testtekercselés, 
vákuumkészülék, interferencia- vagy ingeráramú készülék, egyéb elektrokozmetikai készülék.
A tartós sminkkészítéshez szükséges eszközökről és anyagokról a  vizsgázónak kell gondoskodnia. A  speciális 
testkezeléshez az  elektrokozmetikai készüléket a  képzőnek, illetve a  vizsgaszervezőnek kell biztosítania, az  egyéb 
eszközökről és anyagokról a vizsgázó gondoskodik.
A vizsgafeladat időtartama: 100 perc (felkészülés 80 perc, értékelés 20 perc)
A vizsgafeladat aránya: 10%

F) A  vizsgafeladat megnevezése: Alkalmi smink készítése tincses vagy soros műszempilla felhelyezésével saját 
modellen
A vizsgafeladat ismertetése: Az  arc kendőzése, alapozás, az  arc alkati hibáinak korrigálása és a  bőrhibák javítása. 
A  szemhéj kendőzése a  szemforma, az  életkor és az  egyéniség figyelembevételével, azzal, hogy a  szín és eszköz 
szabadon választható. A  szemhéj és a  száj kendőzése a  kornak, egyéniségnek, aktuális divatnak megfelelően. 
A smink megfelelően illeszkedjen az alkalomhoz, öltözethez, frizurához.
A vizsgafeladat időtartama: 70 perc (felkészülés 60 perc, értékelés 10 perc)
A vizsgafeladat aránya: 5%

A műveletek elvégzése során csak professzionális, Magyarországon forgalomban lévő kozmetikumokat lehet 
használni. Minden művelethez csak a választott termékcsalád termékeit kell alkalmazni. A B) és F) vizsgafeladatoknál 
feltétel, hogy a modell nem lehet sminktetovált. A többi feladatnál ez nem kizáró tényező.
Az összes gyakorlati vizsgafeladat időtartama: 400 perc
Az összes gyakorlati vizsgafeladat aránya: 60%”

 2.  Az R. 2. melléklet „A 282. sorszámú Irodai titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 
„2. EGYÉB ADATOK” pont „2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:” alpontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra”
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 3.  Az R. 2. melléklet „A 288. sorszámú Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. megnevezésű szakképesítés-ráépülés 
szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” pont „5.3. A  komplex szakmai vizsga 
vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Összetett informatika feladat megoldása
A vizsgafeladat ismertetése:
A vizsgán a jelölt konkrét vállalkozási feladatokat old meg a tanult informatikai eszközökkel:
Táblázatkezelővel listakészítés egy vállalkozás termékeiről vagy szolgáltatásairól. A  meghatározott tartalmú 
lista megküldése a  partnernek egy szövegszerkesztővel elkészített levéllel. (A levelet el kell küldeni a  megadott 
e-mail-címre, és el kell menteni a megadott helyre.)
Konkurenciaelemzéshez információ keresése az  interneten adott termékről vagy szolgáltatásról. A  talált adatok 
birtokában – figyelembe véve a saját cég adatait is – összehasonlító elemzés készítése. A céges arculati elemeket 
felhasználva három-négy diából álló prezentáció készítése egy vállalkozói termék vagy szolgáltatás bemutatójára.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Komplex vállalkozói ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: Az  írásbeli központilag összeállított vizsgakérdések a  4. Szakmai követelmények 
fejezetben megadott követelménymodulok alábbi témaköreit tartalmazzák:
A vállalkozási formák és azok jellemzői
Az üzleti terv tartalma, felépítése
Vagyon fogalma, tagolása, a  mérleg szerkezete, az  eredménykimutatás adatainak értelmezése, felhasználása 
a döntésekben
A forgalomalakulás, gazdálkodás értékeléséhez szükséges alapvető statisztikai elemzési módszerek
A szükséges létszám és munkakörök megállapításának szempontjai
A munkaszerződések megkötésére, felbontására vonatkozó jogszabályok
Készletgazdálkodás mutatószámai, értelmezésük, hatásuk az eredményre
Pénzforgalomhoz kapcsolódó bizonylatok fajtái, kitöltésük szabályai
Áruforgalmi jelentés szerepe, tartalma, kitöltésének szabályai
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

B) A  vizsgafeladat megnevezése: A  beszédértés, az  íráskészség és az  olvasott szöveg értésének mérése idegen 
nyelven, valamint nyelvtani, nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése

Feladat Időtartam

Feleletválasztós teszt

160 perc
Idegen nyelvű szöveghez magyar nyelven feltett kérdések megválaszolása magyarul
Mondatátalakítási feladatsor
Idegen nyelvű szöveg kiegészítése (szavakkal)
Üzleti témájú levél vagy e-mail írása vagy fogalmazás egy adott témáról (80–100 szó)
Hallás utáni értés mérése gépi hanggal írásban magyar nyelven összeállított kérdésekre 
magyarul adott válaszok alapján

20 perc

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A  beszédértés és a  beszédkészség mérése idegen nyelven, valamint nyelvtani, 
nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 70. szám 7277

A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a  szakmai követelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból 
húzott kérdésekre. A  szóbeli vizsga vizsgaanyagát (témák, képek, szituációk) a  szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter által jóváhagyott feladatbankból kell kiválasztani. A  szóbeli vizsgán szereplő tételek és 
vizsgaanyagok a KER B1 szintű nyelvtudás tesztelésére alkalmas vizsgaanyagok.

Feladat Időtartam

Általános és üzleti témájú beszélgetés
15 perc vizsga

(30 perc felkészülés)
Képleírás
Szituációs párbeszéd

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%”

 4.  Az R. 2. melléklet „A 289. sorszámú Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. megnevezésű szakképesítés-ráépülés 
szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” pont „5.3. A  komplex szakmai vizsga 
vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Összetett informatikai feladat megoldása
A vizsgafeladat ismertetése:
A vizsgán a jelölt konkrét vállalkozási feladatokat old meg a tanult informatikai eszközökkel:
Táblázatkezelővel listakészítés egy vállalkozás termékeiről vagy szolgáltatásairól. A  meghatározott tartalmú 
lista megküldése a  partnernek egy szövegszerkesztővel elkészített levéllel. (A levelet el kell küldeni a  megadott 
e-mail-címre, és el kell menteni a megadott helyre.)
Konkurenciaelemzéshez információ keresése az  interneten adott termékről vagy szolgáltatásról. A  talált adatok 
birtokában – figyelembe véve a saját cég adatait is – összehasonlító elemzés készítése. A céges arculati elemeket 
felhasználva három-négy diából álló prezentáció készítése egy vállalkozói termék vagy szolgáltatás bemutatójára.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Komplex vállalkozói ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: Az  írásbeli központilag összeállított vizsgakérdések a  4. Szakmai követelmények 
fejezetben megadott követelménymodulok alábbi témaköreit tartalmazzák:
A vállalkozási formák és azok jellemzői
Az üzleti terv tartalma, felépítése
Vagyon fogalma, tagolása, a  mérleg szerkezete, az  eredménykimutatás adatainak értelmezése, felhasználása 
a döntésekben
A forgalomalakulás, gazdálkodás értékeléséhez szükséges alapvető statisztikai elemzési módszerek
A szükséges létszám és munkakörök megállapításának szempontjai
A munkaszerződések megkötésére, felbontására vonatkozó jogszabályok
Készletgazdálkodás mutatószámai, értelmezésük, hatásuk az eredményre
Pénzforgalomhoz kapcsolódó bizonylatok fajtái, kitöltésük szabályai
Áruforgalmi jelentés szerepe, tartalma, kitöltésének szabályai
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
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B) A  vizsgafeladat megnevezése: A  beszédértés, az  íráskészség és az  olvasott szöveg értésének mérése idegen 
nyelven, valamint nyelvtani, nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése

Feladat Időtartam

Feleletválasztós teszt

190 perc
Idegen nyelvű szöveghez magyar nyelven feltett kérdések megválaszolása magyarul
Mondatátalakítási feladatsor
Idegen nyelvű szöveg kiegészítése (szavakkal, szerkezetekkel, mondatokkal)
Üzleti témájú levél vagy e-mail írása vagy fogalmazás egy adott témáról (120–150 szó)
Hallás utáni értés mérése gépi hanggal írásban magyar nyelven összeállított kérdésekre 
magyarul adott válaszok alapján

20 perc

A vizsgafeladat időtartama: 210 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A  beszédértés és a  beszédkészség mérése idegen nyelven, valamint nyelvtani, 
nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése
A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a  szakmai követelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból 
húzott kérdésekre. A  szóbeli vizsga vizsgaanyagát (témák, állítások, képek, szituációk) a  szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter által jóváhagyott feladatbankból kell kiválasztani. A  szóbeli vizsgán szereplő 
tételek és vizsgaanyagok a KER B2 szintű nyelvtudás tesztelésére alkalmas vizsgaanyagok.

Feladat Időtartam

Általános és üzleti témájú beszélgetés
20 perc vizsga

(30 perc felkészülés)
Állítás megvitatása (egyetért vagy nem ért egyet)
Önálló témakifejtés képi stimulus alapján
Szituációs párbeszéd

A vizsgafeladat időtartama: 50 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 20 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%”


	A Magyar Nemzeti Bank elnökének 12/2017. (V. 17.) MNB rendelete
	az „Irinyi János” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

	A belügyminiszter 7/2017. (V. 17.) BM rendelete
	a kitoloncolás végrehajtásának szabályairól szóló 26/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosításáról

	A földművelésügyi miniszter 24/2017. (V. 17.) FM rendelete
	a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról

	A honvédelmi miniszter 5/2017. (V. 17.) HM rendelete
	a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet és a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

	A nemzetgazdasági miniszter 8/2017. (V. 17.) NGM rendelete
	a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról


		2017-05-17T20:09:56+0200
	Budapest
	A digitális aláírás a NetLock Kft. PDF Signo termékével készült.




