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Ez a szabályzat a vadásztársaság tagjaira, alkalmazottaira, bérvadászaira és vendégeire 

érvényes, betartása kötelező. 

 

Preambulum: 

Ne várj el többet mástól, mint amennyit magadtól, önszántán nyújtanál! 

 

I. Akármit is teszünk szabályok mentén kell azt megcselekednünk! 
A vadászatot szabályozó jogszabályokat és a magunk által alkotott szabályzatokat tartsuk be! 

 

II. Kerüljük el a baleseteket! 
1. A vadászat balesetveszélyes tevékenység. A vadásztársaság területén vadászó személyek 

kötelesek a fegyverhasználat szabályait maradéktalanul betartani! A megcélozni kívánt vadról 

és a hátteréről lövés előtt kötelező megbizonyosodni! Bizonytalan lövést leadni tilos! Fegyver 

nem irányulhat még töltetlenül sem ember felé! 

 

2. A vadászat során, a vadászterületen úgy kell mozogni, hogy balesetveszélyes helyzet ne 

alakulhasson ki. A vadászterület biztonsági körzetekre van osztva. A vadászat megkezdése 

előtt a beírókönyvbe tett bejegyzéssel jelezzük társaink felé, hogy hol, mely időponttól 

meddig és milyen vadászati módot alkalmazva kívánunk vadászni. Beíráskor tájékozódni kell 

a már megtörtént beírásokról. A tervezett vadászhelyet és a megközelítési útvonalat úgy kell 

kiválasztani, hogy a már kint lévő vadászokat a vadászterület megközelítésekor és a 

távozáskor ne zavarjuk, mozgásunkkal balesetveszélyes helyzetet ne teremtsünk. Aki út 

melletti leshelyet választ, annak számolnia kell azzal, hogy a már korábban beírt vadász, aki 

nem tud vadásztársa beírásáról, elhaladhat mellette, ez nem minősül zavarásnak. 

 

3. A vadászterületen jelenleg 29 biztonsági körzet van. Minden vadászni kívánó személy a 

területen talál szabad biztonsági körzetet. A biztonsági körzet foglalása másik vadász elől 

tilos! Amennyiben a beírt vadászat meghiúsult, azt a beíró könyvben a lehető legrövidebb 

időn belül jelezni kell. 

 

III. A vadászat hobbi, a szabadidő eltöltésének lehetősége, nem versenysport! 
"A vadászat sikeressége nem a lövések számán és az elejtett vad mennyiségén, vagy a trófea 

minőségén múlik, azt sokkal inkább a vadász megfontoltsága, tudása, bölcsessége minősíti és 

az átélt pillanatok élményszerűsége jelenti. Az etikus vadász éppen ezért a puska elsütése előtt 

mérlegel, és elsősorban azt az egyedet ejti el, amelyet a természetvédelem, illetőleg a 

vadgazdálkodás érdekei megkívánják, és amely ellen erkölcsi, vagy szakmai kifogás nem 

emelhető" - OMVK. Etikai Kódex 

 

A vadászat az a "sport", amelyben nem tudod letagadni önmagad, ezért fontos a 

vadásztársakkal történő együttműködés, az egymás iránti kölcsönös tisztelet és az udvarias 

magatartás. 

A vadásztársaság a vadászat iránt érzett elkötelezettség révén jött létre. Minden vadász a 

vadászterületen az érvényes szabályok keretén belül szabadon vadászhat. Tagok egymás 

vadászatát nem korlátozhatják, nem akadályozhatják. 
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A vadászirigységnek a vadásztársaságban nincs helye! Minden vadásztársasági tag a 

vadásztársaság, mint közösség érdekében köteles tevékenykedni! A vadásztársaságon belül 

csak az őszinte véleménynek van helye. Az éves közgyűlés teremt lehetőséget az eltérő 

vélemények, észrevételek ütköztetésének megfelelő emberi viselkedési normák között. 

 

IV. A vadásztársaság nem magánnyomozók szövetsége! 
Nem engedhető meg, hogy a tagok egymás után nyomozzanak. Amennyiben bennük gyanú 

ébred, akkor azt az IB tagjaival közöljék. Az eset súlyosságát mérlegelve az ügyben az IB jár 

el. 

 

V. Ne ítélkezz, hogy ne ítéltess! 
A vadásztársaság minden tagjának kötelessége vadásztársaival morális és etikailag jó 

kapcsolatot tartani és ápolni. Sem a verbális, sem a fizikai erőszak nem egyeztethető össze a 

vadásztársasági tagsággal, vadászati szokásokkal és hagyományokkal. A vadásztársaságon 

belül nincs helye a vélt, vagy valós sérelmek személyes számonkérésének. A viták 

tisztázásának helye a közgyűlés. A közgyűlésen csak értelmes, kulturált vitának van helye. 

 

VI. Holnap is felkel a nap, új lehetőségekkel, új élményekkel! 
A vadászat nem pusztán zsákmányszerzés, több annál. A lövés során a mértékletesség elvét 

kell alkalmazni. A bizonytalan, kapzsi lövés sokszor vezethet a hibázáson túl sebzéshez, 

balesethez, esetleg gyilkossághoz. A jó vadász biztos, pontos lövéssel hozza terítékre a vadat. 

Kerüli a sebzés lehetőségét, ezzel is a vad szenvedésének a lerövidítésére törekszik. 

 

VII. Vedd észre hol vagy és annak megfelelően viselkedj! 
1. A vadász a természettel összhangban végzi tevékenységét. A vad és élőhelye az egy és 

oszthatatlan természet szerves része, a természet egészének védelme tehát minden vadász 

alapvető érdeke és kötelessége. A vadászterületen mozogva nem szemetel, a környezetet 

egyéb módon nem károsítja. Ha természetkárosítással szembesül, mindent megtesz annak 

megakadályozása érdekében, vagy jelzi a megfelelő hatóságok felé. 

Tevékenységeddel óvd a természetet, szolgáld a természetes környezet fennmaradását, a 

vadászható és a nem vadászható fajok megmaradását, életfeltételeinek javulását! 

 

2. Mások földterületén a magunk hobbijának élünk, ezért minden tag köteles a mások 

tulajdonának tiszteletben tartását a szórakozásának elébe helyezni. A tulajdont, a munkát 

tiszteljük! A vadászat jövőjét csak a föld- és erdőtulajdonosokkal való korrekt együttműködés 

biztosíthatja.  

 

3. A föld- és erdőtulajdonban, mezőgazdasági kultúrákban okozott úgynevezett „vadászkár” 

(vetések autóval történő letaposása, fák engedély nélküli kivágása, vadászati létesítmények 

engedély nélküli építése, telepítése, stb.) súlyosan veszélyezteti a jó kapcsolatokat, ezért az 

ilyen cselekedeteket az adott vadász közösségnek egyértelműen el kell utasítania.  

A vadászat, a vadászok megítélését az egyes vadászok tevékenységével, viselkedésével 

kapcsolatos tapasztalatok alapozzák meg. A méltatlan viselkedés, az elítélendő életmód, a 

törvények és etikai elvárások semmibevétele egy-egy adott településen a vadászok egész 

közösségét rossz színben tüntetheti fel. 



-  4  - 

 
VIII. Ha már meghúztad a ravaszt, győződj meg annak eredményéről! 
A lövés utáni ellenőrzés, az esetlegesen megsebzett vad felkutatása, vagyis a szakszerű és 

kitartó utánkeresés minden vadász kötelessége. A lövés eredményét akkor is ellenőrizni kell, 

amikor a hibázás biztosnak tűnik. 

A megtalált, sebzett vadat az arra legalkalmasabb eszközzel és módon haladéktalanul meg 

kell szabadítani kínjaitól. 

 

IX. Ha már elejtetted, becsüld is meg! 
Az elejtett vadat illesse tisztelet - fajától, nemétől, korától, trófeaminőségétől függetlenül. Az 

elejtett vad szakszerű zsigerelése, rendbetétele és kezelése egyrészt értékmentés, másrészt 

tiszteletadás, de főleg kötelesség. 

A vadász a vad birtokba vétele után megadja annak a végtisztességet. 

Aki nem sajnálja, és nem becsüli az elejtett vadat, az soha nem lesz vadász, mindig csak 

puskás marad. Igazi büszkeséget akkor érezhetünk, ha megfigyelés és elbírálás után, jó 

lövéssel, kevés szenvedést okozva sikerült a vadat terítékre hozni. 

 

X. "Eb a vadász kutya nélkül!" 
1. Vadászaton csak a megfelelően képzett, s a képzésről megfelelő igazolással rendelkező 

vadászkutya vehet részt, mely igazolás (vadászati alkalmassági vizsga, VAV) meglétét a 

vadászat vezetője köteles ellenőrizni. 

 

2. A magunkkal hozott eb nem zavarhatja feleslegesen a vadat!  

 

3. A vadászterületeken kóborló, kidobott, elvadult háziállatok nem csupán a vadállományban 

okoznak jelentős kárt, hanem a többnyire a védett madarak és kisemlősök állományaiban is. 

Az elvadult kutyák lelövése során a vadász a törvényi előírások maximális betartása mellett 

messzemenően vegye figyelembe azokat a konkrét körülményeket, melyek a helyszínnel, a 

kutya fajtájával, esetleges jelzéseivel, lakott helytől, illetve a területen tartózkodó emberektől 

való eltávolodásának mértékével kapcsolatosak. 

 

XI. Én és a vendégem: 
Szép és barátságokat szülő, rendszeresen ápolt hagyományaink egyike a vendéghívás. 

Vendéget hívni nagy felelősség is! 
A meghívottal a vadászat megkezdése előtt tisztázni kell, hogy mely vadfajra és azon belül 

milyen minőségre, valamint milyen egyéb dologra (szállás, ellátás stb.) szól a meghívás. 

Területismeret nélküli vendéget, de a területet jól ismerő vendéget is egyéni vadászaton 

célszerű kísérni. A vendég sikere az első, ilyenkor a meghívó nem törekszik eredményre. 

Milyen meghívás az, ahol csak a vendég nem lő semmit! A meghívó kíséri, hozzásegíti a 

vendéget az eredményes vadászathoz. A vad elbírálásának a felelőssége a meghívóé. Az 

egyedül hagyott vendég rossz bírálatáért, a vad megmocskolásáért is a meghívó a felelős. 

A vadászati meghívást visszautasítani, csak indokolt esetben szabad. A vadászvendég nem 

élhet vissza a meghívás tényével. A vadászat során tisztában kell lennie azzal a ténnyel, hogy 

etikátlan viselkedéséért is a meghívót terheli a felelősség. 
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XII. Vegyes, záró rendelkezések 
 

1. Ezt az Erkölcsi és Etikai Szabályzatot az Igal-Ráksi Vadásztársaság közgyűlése 2021. 10. 

02. napján tárgyalta meg és 10/2021. számú határozatával fogadta el. 

2. Az Erkölcsi és Etikai Szabályzat rendelkezéseit 2021. 10. 02. napjától kell alkalmazni. 

 

Igal, 2021. október 2. 

        

 

Nagyváradi István sk. 

                             Vadásztársaság elnöke  

 

 

 


