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Fővárosi és Pest Vármegyei Területi Szervezete 

 
 

 

 
Jelentkezési lap vadászvizsgára 

 

Családi és utónév 
 

 

Születési név 
 

 

Születési hely, idő 
 

 

Anyja születési neve 
 

 

Személyazonosító 
igazolvány száma 

 

Lakóhely 
irányítószám 
település 
közterület neve, házszám 

 

Telefonszám 
 

 

E-mail cím 
 

 

Vadászvizsgát megelőző 
tanfolyam szervezője, 
székhelye, engedélyének 
száma 

 

Vadászvizsgát megelőző 
tanfolyami igazolás 
kiállításának időpontja 
(csatolandó másolat) 

 

Lőtéri vizsga helyszíne, 
időpontja 

 

Elméleti vizsga 
helyszíne, időpontja 

 

 

Tájékoztató: 

1. A Vadászkamara, mint adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy a megadott személyes 

adatait a vadászvizsga lebonyolítása jogcímén kezeli. 

2. A személyes adatok címzettjei: a Köztestület ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat 

ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. 

3. A fent megadott adatok tárolása a Vadászkamara adatkezelési szabályzata szerint. 

4. A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülnek adózás, könyvelés céljából a 

köztestület által megbízott könyvelő irodának, postázás szállítás céljából a Magyar Postának 

vagy a megbízott futárszolgálatnak. 
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Nyilatkozat 

 

Alulírott kijelentem, hogy adataim a valóságnak megfelelnek, és 
hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat a kamara nyilvántartsa és kezelje. 

Alulírott a mai napon a(z) Országos Magyar Vadászkamara Fővárosi és 
Pest Vármegyei Területi Szervezeténél vadászvizsga letételére jelentkezem. A 
vizsga letételéhez szükséges jogszabályi feltételeknek megfelelek. 

Tudomásul veszem, hogy az általam megadott adatokat a 
Vadászkamara a vadászvizsga napján, a vizsga megkezdése előtt hitelt 
érdemlően ellenőrzi. Ennek érdekében a vadászvizsgán köteles vagyok 
bemutatni a személyi azonosságom megállapítására (személyi igazolvány, 
vezetői engedély, útlevél), a lakóhely igazolására (lakcímkártya) alkalmas 
dokumentumokat. Amennyiben az általam megadott adatok és az 
igazolványok között eltérés van, a Vadászkamara megtagadja a vizsgán 
történő részvételt.  

Tudomásul veszem, hogy a jelentkezés dátuma a vizsgadíj1 befizetésének 
időpontja. 
 
 
A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem. 
 

 

 

Kelt:  .......................................................................  

 

 

 

 

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

  Aláírás 

 
1 A vadászvizsga díja huszonötezer forint, amelyet a Vadászkamara lakóhely szerinti területi szervezete részére 

kell megfizetni. A vizsgázó a vizsgán igazolja a vizsgadíj befizetését. A befizetett vizsgadíj a megjelölt vizsgán 

való részvételre jogosít, a vizsgadíj visszafizetésére nincs mód, kivételt képez ez alól, ha a vizsga a 

Vadászkamarának felróható okból marad el. 


