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Az Igal-Ráksi Vadásztársaság közgyűlése, figyelemmel a központi jogszabályokra, a 
vadászatra és a vadgazdálkodásra vonatkozó szabályokat a helyi sajátosságokra 
tekintettel a Házi Szabályzatában az alábbiak szerint állapítja meg. 
 

I. FEJEZET 
Általános rendelkezések 

 
1. § 

A szabályzat személyi hatálya 
 
1. A házi Szabályzat kiterjed a vadásztársaság tagjaira. 
2. A vadásztársaság területén vadászó vendégekre. 
3. A vadásztársaság hivatásos vadászaira, alkalmazottaira. 
4. Bérvadászokra 

2. § 
Területi Hatálya 

 
1. Házi Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a vadásztársaság által bérelt és a 

haszonbérleti szerződésben meghatározott vadászterületre. 
 
 

II. FEJEZET 
A vadászat rendje, a vadászati balesetek megelőzése 

 
3. § 

Éves vadászati ütemterv 
 
1. A vadásztársaság közgyűlése tárgyalja meg és fogadja el a vadásztársaság folyó 

évre vonatkozó pénzügyi és lelövési tervét. 
2. A kilövési terv tartalmazza a vadfajok és ivar szerinti bontásban a lelövésre 

tervezett vad számát, minőségét és a bérvadászatra felajánlott mennyiséget. 
3. A tervtárgyaló közgyűlést a lehetőségekhez képest, a vadászati évet megelőző 

év végén, vagy a tárgyév február hó utolsó napjáig kell megtartani. 
 

4. § 
Vadászterületen alkalmazható vadászati módok 

 
1. Vadászterületen egyéni vadászat során vadászható – jogosultságtól és a 

vadászati idénytől függően – a 79/2004. (V. 4.) FVM rendeletben meghatározott 
vadászható vadfaj. 

2. A vadásztársaság Intéző Bizottsága a társas vadászatokat vadászati évre szóló 
ütemterv alapján szervezi meg. 

3. A társas apróvad vadászaton lőhető fácán, nyúl, vadkacsa és egyéb apró vadfaj, 
dúvad. Társas apróvadvadászaton nagyvad nem lőhető. 

4. Társas nagyvad vadászaton hajtásban lőhető a vaddisznó és az egyéb apró 
vadfajok, kivéve a dolmányos varjú, szarka, szajkó. 
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Terelő vadászaton lőhető a vaddisznó, gím tehén, –ünő, –borjú, dám tehén, –
ünő, –borjú, az őz suta, gida, valamint az egyéb apró vadfaj, kivéve a dolmányos 
varjú, szarka, szajkó. 

 
Társas nagyvad vadászaton résztvevő vadászok száma – ide nem értve a hivatásos 
vadászokat és a hajtást irányító vadászokat – nem haladhatja meg a 25 főt. 
 
5. Vadászaton a vadász köteles magánál tartani 

- a vadászjegyet vagy vadászati engedélyt 
- személyi igazolványt 
- nagyvad azonosító jelet /krotália/ 
- vadász lőfegyvertartási engedélyt 
- egyéni sebkötöző csomagot       

6. Az Intéző Bizottság az erdei és mezei vadkár megelőzése érdekében az 
ütemtervtől eltérően szervezhet társas vadászatokat, erről a tagokat értesíteni 
kell. 

 
5. § 

Egyéni apróvad vadászat rendje 
 

1. Egyéni apróvad vadászat, az egy illetve két vadász által, az apróvad elejtésére 
irányuló tevékenység. 

2. Egyéni apróvad vadászatot a vadászati naplóba, a beírás általános szabályai 
szerint kell bejegyezni. 

3. Két vadász ugyanazon beíró körzetbe tervezett közös vadászata esetén, mindkét 
vadásznak külön beírást kell tennie úgy, hogy egymás beírását aláírásukkal ellen 
jegyzik. 

4. A vadászatra történő beírás előtt meg kell győződni arról, hogy a vadászandó 
 területen, les vadászatra szóló bejegyzés nincs. 
5. Egyéni apróvad vadászat csak erdőterületen kívül folytatható. 
6. Egyéni apróvad vadászat, kizárólag sörétes lőfegyverrel, a hozzátartozó sörétes 

tölténnyel engedélyezett. 
7. Egy vadásznapon, legfeljebb három egymással érintkező biztonsági körzet írható  
      be. 
8. Az egyéni apróvad vadászat 09.00-14.00 óra időpont között engedélyezett. 
9. Az elejtett fácán és nyúl darabszámát a vadászat befejezése után a vadászati  
      naplóba be kell  jegyezni. 
 

6. § 
Vadászati joggal rendelkezők 

 
1. A vadásztársaság területén vadászati joggal rendelkeznek a vadásztársaság 

tagjai, feltéve, ha nem állnak a vadászattól eltiltás fegyelmi büntetés hatálya alatt. 
2. A vadásztársaság tiszteletbeli tagja. 
3. A bérvadászok. 
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4. Az Intéző Bizottság, vagy a vadásztársaság tagjainak vendégei. 
 Vendéghívás esetén, alkalmanként 2.000- Ft díjat kell fizetni a vadászatot 

megelőzően (vendégjegy vásárlás). A vendégjegy vásárlási kötelezettséget az 
Intéző Bizottság a vadkár veszélyes időszakokban, vadgazdálkodási terv 
teljesítése érdekében, ettől eltérően is szabályozhatja. Vendéghívás 
szempontjából egy alkalomnak számít 0000 órától 1200 óráig, vagy 1200 órától 
2400 óráig tartó vadászat. Áthúzódó vadászat esetén (estétől másnap reggelig), 
kettő vendégjegyet kell felhasználni.  

4. A vadásztársaság hivatásos vadászai. 
 

7. § 
 
1. A vadásztársaság tagjai kötelesek az általuk elejtett vadat az egyéni vadászati 

naplóba felvezetni. Vendégek által elejtett vadat is az egyéni vadászati naplóba 
kell bejegyezni és nagyvad azonosító jellel a lelövés helyszínén ellátni. Szarvas, 
vaddisznó, őz elejtése esetén a vadász köteles a társaság vadászmesterét az 
elejtést követően még az elejtés helyszínéről sms-ben vagy telefonon 
tájékoztatni. Amennyiben ez, esetleges rossz térerő miatt nem lehetséges, 
legkésőbb a vadászati naplóba történő bejegyzésig az értesítést el kell küldeni. 
Trófeás vadat minden esetben lefőzés előtt a vadászmesternek, akadályoztatása 
esetén a hivatásos vadásznak be kell mutatni. 

2. A tiszteletbeli tag jogosult a társaság rendezvényein tanácskozási joggal részt 
venni.  

 
8. § 

A vadászatok szervezése és levezetése 
 
1. A társas vadászatok szervezése az Intéző Bizottság feladata. 
2. Az Intéző Bizottság a vadászati idényre vonatkozó társas vadászatok előtt 

ütemtervet készít, amelyet a rendészeti és vadászati hatóságnak, a tagoknak és 
a hivatásos vadásznak meg kell küldeni.  

3. Az ütemtervben meg kell jelölni a vadászatokra történő gyülekezés helyét, 
időpontját, valamint a vadászat jellegét.  Az Intéző Bizottság indokolt esetben az 
ütemtervtől eltérhet. 

4. Ha az Intéző Bizottság az ütemtervben nem szereplő társas vadászatot szervez, 
arról a rendészeti és vadászati hatóságot és a tagokat értesíteni kell. 

5. A társas vadászatokat a törvényben előírt végzettséggel rendelkező személy 
vezetheti le. A vadászatvezető a vadászat megkezdése előtt köteles 
nyilvántartásba venni a résztvevő vadászokat, hajtókat. 

6. A vadászat megkezdése előtt köteles a vadászatvezető meggyőződni a részt 
vevők alkalmasságáról (vadászjegy, alkoholmentesség, megfelelő egészségi 
állapot) és eligazítást tartani. Az eligazításnak ki kell térni a tervezett vadászat 
ismertetésére, a hajtók számára, a lőhető vadfajokra és a vadászat várható 
időtartamára. A vadászat vezető a hajtásban részt vevő vadászok és kisegítő 
személyzet tagjainak átadja a hajtásról készített térképet, mely tartalmazza a 
vadászok helyzetét, a lő irányokat, a hajtás irányát és a vadászatvezető és 
felvezetők elérhetőségét. 



-  5  - 
 
7. Az eligazítás során kiemelten kell foglalkozni az általános balesetvédelmi 

szabályokkal és a konkrét vadászat során jelentkező baleseti forrásokkal. Ha a 
társas vadászat során vadászbaleset (vadászfegyverrel okozott baleset) történt, 
a vadászatvezető köteles a vadászatot azonnal leállítani, a rendőrséget és a 
vadászati hatóságot értesíteni, a helyszínt biztosítani, és a sérült baleseti 
ellátásáról gondoskodni. 

8. A vadászat befejezése után a vadászat vezetője gondoskodik a teríték 
elkészítéséről. 

 
9. § 

A trófeás vad elejtésének elosztása 
 
1. Az évente elejtésre kerülő trófeás vad irányszámait – szarvasbika, őzbak –a 

tervjóváhagyó közgyűlés határozza meg. Az évente elejtésre kerülő őzbakokat 
és szarvasbikákat az IB előterjesztésére, a közgyűlés osztja el. 

2. Szarvasbika elejtési jogosultsággal rendelkezők a lelövési terven belül lőhetnek 
selejt, nyársas, és dárdás, valamint nyilvánvalóan beteg szarvasbikát is. Beteg 
vad elejtése esetén a betegséget igazoló hatósági állatorvosi igazolást kell 
beszerezni. 

3. A VT. tagja az IB előterjesztésére közgyűlési döntés alapján golyóérett 
szarvasbikát, érett őzbakot ejthet el. 

4. Az elejtett vad trófeáját az elejtő köteles a mindenkor érvényes jogszabályok 
szerint bírálatra a hivatásos vadásznak átadni. A bírálat költsége az elejtőt 
terheli, de ezt a Vadásztársaság átvállalhatja. Lefőzés előtt a trófeás vad trófeáját 
az elejtő köteles a vadászmesternek, akadályoztatása esetén a hivatásos 
vadásznak bemutatni. 

5. A bemutatásra kötelezett trófea kikészítése a tag feladata és költsége. 
Amennyiben a kikészítésből eredően a vadásztársaságnak kára származik, úgy 
a tag áll helyt az okozott kárért.   

 
10. § 

Tarvad vadászata 
1. Gím- és dámszarvas tehénre, ünőre, borjúra, valamint őzsutára és gidára a 

vadásztársaság tagjai és vendégei az éves ütemterv teljesítéséig vadászhatnak. 
2. A hivatásos vadászok vadászata e téren az Elnök határozata alapján történik. 
 

11. § 
Trófeás vad hibás elejtése, jogosulatlan vadászat és ezek következményei 

 
1. A vendég által történt káros, szabálytalan vadászatért a vendéghívó vadász felel. 

Ha a vadászati hatóság határozata alapján vadvédelmi bírságot köteles fizetni, 
azt a vadászatra jogosult tag a vadásztársaságnak köteles megtéríteni,  
a./ ha a trófeás vadat szakszerűtlenül ejti el, vagy 
b./ ha a vadat a vadászati hatóság engedélye nélkül vadászati idényen kívül ejti 
el, továbbá 
c./ ha a vadat jogosulatlanul ejti el. 

2. Ha a fenti cselekményeket a hivatásos vadász követte el, vele szemben a 
munkaügyi szabályoknak megfelelően kell eljárni. 
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12. § 
Lőtt vad kezelése, szállítása, nyilvántartása 

 
1. Az elejtett nagyvad szakszerű kezeléséért és a tároló, illetve értékesítő helyre 

történő szállításáért az elejtő vagy vendéghívó vadász, illetőleg a kísérő 
hivatásos vadász a felelős. 

2. A lőtt vad szállítása az elejtő gépkocsijával történik. Ha ez nem áll rendelkezésre, 
az (1) bekezdés szerint az elejtő köteles gondoskodni a vad beszállításáról, 
nagyvad azonosító jellel történő ellátásáról. Az elejtett vad hűtőkamrába történő 
beszállításáról az elejtést követően haladéktalanul gondoskodni kell. 

3. A társasvadászaton lőtt vad kezeltetése és elszállíttatása a vadászat vezetőjének 
feladata. 

4. A vadásztársaság területén elejtett nagyvad folyamatos és naprakész 
nyilvántartásáról a vadásztársaság vadászmestere gondoskodik. 

5.  A tag által megvásárolni kívánt vadat minden esetben mérlegelni és bizonylatolni 
kell.  

 
13. § 

Hazai vendégvadásztatás szabályai 
 
1. A vendéghívás egyéni, meghívással történhet. Alkalmanként kettő vendég 

hívható. 
2. Amennyiben a vadkárelhárítás, vadgazdálkodási terv indokolttá teszi az IB a 

hívható vendégek számát megemelheti. 
3. A meghívott vendég(ek) a meghívó vadásszal  egy beíró körzetbe  írható be.  A 

vendéget a meghívót követő sorba  ugyanúgy  be kell  írni  az  egyéni vadászati 
naplóba  mintha  a  vadásztársaság tagja lenne, valamint be kell írni a vendég 
vadászjegyének számát és a vendégjegy számát. A beírásért a meghívó felelős. 

4. Trófeás vadra vendég nem hívható. 
5. Apróvad társas vadászatra a vendéghívás térítésmentes. 
6. A meghívott vendég vadászati tevékenységéért, magatartásáért a meghívó felel. 

A vendég kíséretéről a meghívó gondoskodik.  Erre más vadásztársasági tag, 
vagy hivatásos vadászok is felkérhetőek. Ez esetben az újonnan felkért kísérő 
felel a vendég vadászatáért. 

7. A vendéghívónak gondoskodnia kell arról, hogy vendége a vadászat rendjét 
megismerje. Köteles a vendéghívó, kísérő először a vendégét elhelyezni a 
vadászatra kijelölt körzetben, lesen, terepszakaszon. Gondoskodnia kell a 
vendégnek a vadászat végén történő bevonásáról is. 

 
14. § 

Vadkárelhárító vadászat 
 

1. Vadkár elhárító vadászatra az IB határozata alapján vendégjegy váltása nélkül is 
hívható vendég 



-  7  - 
 
2. Vadkárelhárító vadászat fogalma:  

a. Mezőgazdasági művelési területen: 
A vetés évében: 
A kukorica vetési területén a vetéstől számított 14 napig, általánosan április 
15. - május 10. közötti időszakban. A vad által okozott kár az elvetett mag 
kitúrásával, esetleges elfogyasztásával, vagy csírázás képtelen állapotba 
hozásával valósul meg. 
A kukorica szemesedésétől, csövesedésétől a betakarításig terjedő időszak, 
augusztus 1-től a betakarításig. A vad által okozott kár, a csövek 
csócsálásával, a szárak letörésével valósul meg. 

 
A vetést követő évben: 
A kukorica vetését követő év május első napjáig. 
A kár, a hiányos betakarítás miatt területen maradt, alászántott erjedő 
kukorica felkutatása miatt okozott túráskár. 

  
b. Erdőgazdálkodásban: 

Az erdőfelújításokban jelentkező kár, mely zömében a hajtások 
csúcsrügyeinek lerágásával okozott kár. 
Vadkárelhárító vadászatnak tekinthető a folyamatos erdősítések területén, a 
vadkármegelőzés érdekében folytatott tarvad vadászat, a vadászati idényben 
meghatározott időszakban. 

 
15. § 

Fizető bérvadásztatás szabályai 
 
1. A bérvadászok részére felkínált vad mennyiségét és minőségét az éves 

vadászati terv tartalmazza, amelyet a közgyűlés határoz meg. A bérvadásztatás 
előkészítése az elnök, levezetése a hivatásos vadász feladata. A bérvadászok 
kíséretét általában a hivatásos vadászok látják el. Amennyiben a bérvadászok 
száma meghaladja a rendelkezésre álló hivatásos vadászokét, úgy a kísérésére 
az Intéző Bizottság felkérésére a vadásztársaság tagja is bevonható. 

2. A bérvadásztatás sikere érdekében a vadászterületen a tagok vadászata térben 
és időben korlátozható. A terület, vagy annak egy részének lezárásáról a 
vadászmester javaslatára az elnök dönt. A területek lezárását a beírókönyveken 
keresztül kell közzé tenni. 

3. A bérvadászok vadásztatását is be kell jegyezni az egyéni vadászati naplóba. A 
bérvadásztatásra egyszerre több körzet is megjelölhető. A bérvadásztatásért 
felelős a kísérő vadász. 

4. A Vadásztársaság éves bérvadászati szerződést köthet. Ennek feltételeit a 
„Bérvadászati szerződés” tartalmazza, melyet a Közgyűlés hagy jóvá. Az éves 
bérvadászati szerződés megkötése az Elnök hatáskörébe tartozik. 
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16. § 
Hivatásos vadászok vadászata 

 
1. A hivatásos vadászok szolgálati területükön munkavégzés jelleggel folytatnak 

vadászatot, ez azonban alárendelt a megfigyelés, a vadvédelmi szolgálat és az 
egyéb munkákkal szemben. 

2. Elsődleges vadászati feladatuk a dúvad vadászata, amelyet térben és időben 
korlátlanul – kivéve a hatóság által bevezetett korlátozásokat - kell végezniük. 

3. Trófeás vadat – őzbak, szarvasbika – nem lőhetnek, kivéve a nyilvánvalóan 
beteg, sebzett, vagy sérült vadat. Trófeás vad elejtéséhez egyéb esetekben az 
elnök hozzájárulása kell. 

4. Tarvadat a vadásztársaság elnöke, vadászmestere utasítása alapján ejthetnek. 
5. A hivatásos vadászok egyéni vadászati naplóba való előzetes bejegyzési 

kötelezettsége csak a tervszerűen folytatott vadászatok esetén áll fenn, szolgálati 
útjaikat csupán a „Szolgálati Napló”-ban kötelesek rögzíteni. A szolgálati útja 
során elejtett vadat a Szolgálati Naplóba és az egyéni vadászati naplóba is be 
kell jegyezni. 

 
17. § 

Vadász ebek 
 

A vadásztársaság támogatja a vadászkutyák számának növelését, és segíti a 
kiképzésüket. A vadászkutyák gyakoroltatásához a vadászmester jelöl ki 
esetenként területet. Az egyéni vadászati naplóba történő bejegyzés a gyakorlás 
esetére is kötelező. A kiképzés során a vadász a lőfegyverét is használhatja, 
lövést tehet, vadász idény szerint egy apróvadat elejthet. 

 
18. § 

A vadászrésszel, tagdíjfizetéssel összefüggő szabályok 
 
1. A közgyűlés álláspontja szerint vadászrész nem jár, hanem adható és másra át 

nem ruházható. 
2. Nagyvad elejtése esetén a vadászrész a vad belső része, amely az elejtőt illeti 

meg. 
3. Apróvadból a vadászrészt a résztvevők között egyenlő arányban kell kiadni, 

függetlenül a vadászaton elért egyéni eredménytől.  Arányosan fel nem osztható 
apróvadat a vadászaton a kutyával résztvevő, majd a legnagyobb eredményt 
elérők kapják. Amennyiben a teríték nagysága nem éri el az apróvad vadászaton 
résztvevők számát, úgy a vadászrészt azok között kell kiosztani, akik a vadat 
terítékre hozták. A vendég a meghívója vadrészét megkaphatja.  Társas 
vadászaton az elejtett nagyvad sorsával a vadászat vezetője rendelkezik. 

4. Az esedékes havi tagdíjat a tag a tárgyhónapot megelőző hónap utolsó napjáig 
köteles befizetni. Fizetés történhet postai csekken a társaság címére vagy banki 
átutalással. Az a tag, aki tagdíját határidőre nem fizette meg, addig nem 
vadászhat, vendéget nem hívhat, míg tagdíjhátralékát nem rendezte. 
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19. § 
Tagok vadvásárlása 

 
1. A vadásztársaság tagjai az Intéző Bizottság által meghatározott áron 

vásárolhatják meg az általuk elejtett nagyvadat. A megvásárolt nagyvad hatósági 
állatorvosi vizsgálatának elvégeztetése a vásárló vadász felelőssége. 

2. A vásárlási szándékot a vadásztársaság elnökének, vagy a vadászmesternek be 
kell jelenteni. Vételárat a számla alapján 8 napon belül kell kifizetni. 

3. A Vt. elnöke vagy vadászmestere megtagadhatja a vad megvásárlást, ha az 
elejtett vadra a vadásztársaságnak más célból szüksége van. 

 
20. § 

A biztonsági körzetek, vadászati naplók szabályai 
 
1. A társasvadászatokat, bérvadásztatást – a hivatásos vadászok szolgálati útjai 

kivételével – és minden egyéb vadászatot a vadászati naplóba be kell jegyezni. 
2. A vadásztársaság területét egyéni vadászat céljaira az Intéző Bizottság 

biztonsági körzetekre osztotta fel. Hivatalosan, vadásztársaság bélyegzőjével 
felülbélyegzett térkép a biztonsági körzetek bejelölésével a Vt. Székhelyén, 
valamint a beírókönyvek mellett találhatóak. A tagok és a hivatásos vadászok is 
rendelkeznek a térkép 1-1 példányával. 

3. Cserkelő vadászat céljára egy biztonsági körzet írható be. Cserkelni napkeltétől 
napnyugtáig lehet. Cserkelés beírásával egy időben a cserkelést követő les 
vadászatra csak abban az esetben írhat be a vadász, ha a les vadászat a 
cserkelt körzetben történik. 

  
Les vadászattal összekötött cserkelés: 
Les vadászat után a vadász, a les vadászattal érintett körzetben, cserkelő 
vadászatot folytat.  
 
A beírás rendje az egyéni vadászati naplóba: 
Az összekötött vadászat egy beírással történhet, úgy, hogy a les vadászat helye 
és az azt követő cserkelés kezdete félreérthetetlenül meghatározásra kerül a 
vadászat helyének és módjának beírására szolgáló rovatba. 
Pl: 16 körzet 353 les, 07.00-tól cserkelés. 
Az összetett vadászat kezdő és befejező időpontja, az egyéni vadászati napló, a 
vadászat kezdete és a vadászat vége rovatába kerül bejegyzésre. 
 
Cserkeléssel összekötött les vadászat rendje: 
Cserkelés után a vadász, a cserkelés által érintett körzetben les vadászatot folytat.  
 
A beírás rendje az egyéni vadászati naplóba: 
Az összekötött vadászat egy beírással történhet, úgy, hogy a cserkelés körzete, 
valamint a les vadászat kezdete és helye félreérthetetlenül meghatározásra kerül 
a vadászat helyének és módjának beírására szolgáló rovatba. 
 
Pl: Cserkelés 16 körzet, 18.00-tól les vadászat 353 les. 
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Az összetett vadászat kezdő és befejező időpontja, a vadászati napló, a 
vadászat kezdete és a vadászat vége rovatába kerül bejegyzésre. 

4. A vadászterületen kettő egyéni vadászati napló van elhelyezve. 
a. 1. sz. beírókönyv SEFAG irodaház, Igal, Kaposvári út 12. 
b. 2. sz. beírókönyv Hinkli Lajos, Ráksi, Dózsa u. 54. lakásán van elhelyezve.  

5.  A biztonsági körzetbe vadászati céllal, vagy fegyverrel csak beiratkozás után 
szabad belépni.  Beiratkozni csak a vadászat megkezdése, a területre való 
kiindulás előtt lehet. A beiratkozást jól olvasható módon kell megtenni. A 
biztonsági körzet számát minden esetben be kell írni. 
Lehetőség van arra, hogy a beírás napját követő napon történjen a vadászat 
befejezése (estétől reggelig történő vadászat). Ekkor az egyéni vadászati 
naplóba a megjegyzés oszlopba be kell írni „Áthúzódó vadászat”. 
Az áthúzódó vadászat napnyugtától napkeltéig tarthat. 
A már foglalt les látótávolságon belüli közelébe, csak a foglalt lesen tartózkodó 
vadász értesítése mellett lehet beírni. 
A három számjegyű társasági les és a kétszámjegyű egyéni szóró között, a szóró 
üzemeltetőjének engedélye nélkül, les székről történő vadászat nem folytatható. 
Les székről történő vadászat esetén a beírást úgy kell megtenni, hogy a 
vadászat helye egyértelműen beazonosítható legyen. Be kell írni a biztonsági 
körzet számát és a térképen jelölt lestől az irányt és a távolságot. 
A vadászat befejezése után köteles a vadász a leadott lövések számát, sebzést, 
vad elejtésének tényét, adatait, vadazonosító jel számát bejegyezni az egyéni 
vadászati naplóba. 

6. Sebzés esetén az után keresést a hivatásos vadásznak be kell jelenteni. Után 
keresés csak a biztonsági körzet egyéni vadászati naplóba történő bejegyzésével 
folytatható. 

7. A beiratkozás, a biztonsági körzetekre vonatkozó szabályok elmulasztása, vagy 
megszegése fegyelmi felelősségre vonást von maga után. 

8. Társas apróvadvadászat megkezdésekor a vadászattal érintett biztonsági 
körzeteket, befejezésekor a teríték adatait a társas vadászati naplóba be kell írni. 
Társas apróvad vadászatért felelős a hivatásos vadász. 

9. Társas vadászat idején az egyéni vadászat tilos. 
   

21. § 
                                         Eljárás személyi sérülések esetén 
 
1. Vadász balesetnek minősül a vadászaton, vagy annak előkészítése során a 

vadászfegyver lövedéke által személyi sérülést okozó baleset. 
2. Ha a baleset egyéni vadászaton történik és a sérültön kívül más vadász, vagy 

személy is jelen van, ezeknek első feladata a sérült személy elsősegélybe, vagy 
orvosi ellátásba részesítése. Ezt követően értesíteni kell a rendőrséget, a 
vadásztársaság elnökét, vagy vadászmesterét. A rendőrség megérkeztéig a jelen 
lévők közül a helyszínt senki nem hagyhatja el, a helyszínt biztosítani kell. 

3. Társasvadászaton történt vadászbaleset esetén a vadászat vezetőjének a 
feladata a különböző intézkedések meghozatala. Intézkednie kell a vadászat 
leállításáról, a sérült ellátásáról, esetleges elszállításáról, a sérülést okozó 
vadász és fegyverének biztosításáról, a rendőrség értesítéséről és a helyszín 
biztosításáról, helyszínrajz készítéséről. 



-  11  - 
 
4. A vadászati és egyéb balesetek megelőzése érdekében a vadászati szabályokat, 

fegyverkezelési szabályokat szigorúan be kell tartani. Vadászaton alkoholos 
állapotban vagy a tudatot befolyásoló szer hatása alatt megjelenni és ott alkoholt 
fogyasztani szigorúan tilos! 

 
III. FEJEZET 

Vadgazdálkodással kapcsolatos rendelkezések 
 

22. § 
A vadásztársaság tulajdonában lévő eszközök használata 

    
1. A bérvadászok díját a kereslet-kínálat, a vadászati irodák árjegyzéke alapján kell 

az Intéző Bizottságnak megállapítania. 
2. A vadásztársaság a vadászati tevékenység, és a vadgazdálkodási tevékenység 

ellátásához gépjárművet üzemeltethet. A gépjárművet a hivatásos vadászok, az 
IB tagjai és szükség szerint az Intéző Bizottság által kijelölt személyek 
vezethetik. 

3. A gépjármű kizárólag a vadásztársaság érdekében közlekedhet, lőtt vad, 
takarmányszállításra, üzemanyag vételezés, javítás, magasles építéséhez 
szükséges anyagok szállítása, társas vadászatokon személy és lőtt vad, 
bérvadászok szállítására. 

4. A gépjármű használata során menetlevelet kell vezetni, ellenőrzéséről a 
gazdasági felelős gondoskodik.  Szabálytalan, jogtalan igénybevétel esetén 
intézkedik a fegyelmi és kártérítési eljárás megindítására. 

5. A hivatásos vadászok szolgálati céllal tartanak fegyvereket. Ezeket más 
vadásztársasági tag nem használhatja. 

6. A vadásztársaság területén létesítendő, a vadgazdálkodást segítő 
berendezéseket vagy szórókat csak az elnökkel történt előzetes egyeztetést 
követően lehet megépíteni. 

7. Minden tag beíró körzetenként, saját kezelésében 2-2 szórót létesíthet, amelynek 
szabályszerű működtetéséért felel. Oda, ill. körzetébe másik szóró nem 
telepíthető. A szórók helyét, körzetét, az elnökkel hozzájárulás végett előzetesen 
egyeztetni kell.    

 
23. § 

Vadbetegségekkel kapcsolatos teendők 
 
1. A vadásztársasági tagok és hivatásos vadászok jogosultak és kötelesek a 

területen talált beteg, sebzett, rendellenes egészségi állapotú vadat a vadászati 
idénytől függetlenül elejteni. A vadnak ilyen körülmények közötti elejtése esetén 
hatósági állatorvosi igazolást kell az elejtőnek beszereznie. 

2. A vadásztársaság tagjai, a hivatásos vadászok kötelesek az állategészségügyi 
hatóság rendelkezéseit betartani. 

3. A vadászterületen elhullott vadról a tagok haladéktalanul tájékoztatni kötelesek a 
hivatásos vadászokat, vagy a vadászmestert. 
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24. § 
Környezet és természetvédelemmel kapcsolatos szabályok 

 
1. A vadásztársaság tagjai kötelesek a környezet és természetvédelemmel 

kapcsolatos valamennyi rendelkezést betartani. A vadásztársaság feladata a vad 
védelemmel együtt a természeti értékek óvása is. 

2. A vadásztársaság tagjai a vadászterületen környezetszennyezést vagy károsítást 
észlelnek, azt kötelesek a hivatásos vadászoknak, vagy a vadászmesternek 
bejelenteni a további intézkedések megtétele céljából. 

3. Az Intéző Bizottság gondoskodik arról, hogy a tagok megismerjék a lőhető és 
védett állatokat, a természeti értékeket. 

4. A vadászható kártevőket elsősorban egyéni vadászatokon apasztani kell. A 
hivatásos vadászoknak ez elsődleges szolgálati feladata is. 

5. A megművelt, elvetett mezőgazdasági területekre gépkocsival ráhajtani tilos, 
kivéve vadszállítás miatt, a hivatásos vadász előzetes értesítése mellett. A vetett 
mezőgazdasági haszonnövényekben szándékosan kárt tenni, gépkocsival 
letaposni, levágni tilos. Ilyen esetben a fegyelmi felelősségre vonás mellett, az 
elkövetőt anyagi kártérítési kötelezettség is terheli.     

 
 

25. § 
A terület ellenőrzése 

  
1. A vadászterület ellenőrzése elsődlegesen a hivatásos vadászok legfőbb 

szolgálati feladata.  Ez a kötelezettség a vadásztársaság tagjait is terheli. 
2. Az ellenőrzés terjedjen ki az orvvadászat és a vadkár megelőzésére, a 

vadállomány mennyiségének és minőségének ellenőrzésére, egészségi 
állapotuk megfigyelésére, dúvadirtásra, környezet és természetvédelemre. 

3. A hivatásos vadászok az ellenőrzéseik során észlelt megfigyeléseiket, a tagoktól 
kapott ilyen természetű információjukat kötelesek a szolgálati naplójukba 
bejegyezni. 

4. A szolgálati naplók vezetését, az egyéni vadászati naplók használatát a 
vadászmester köteles rendszeres időközönként ellenőrizni. 

 
26. § 

Orvvadászat észlelésével kapcsolatos tennivalók 
 
1. Orvvadászat, illetve annak gyanúja esetén a tagok kötelesek azonnal értesíteni a 

hivatásos vadászokat, a vadásztársaság elnökét, a vadászmestert. 
2. A fenti személyek orvvadászat esetén kötelesek a rendőri szerveket megkeresni 

és a segítségüket kérni. 
3. Az orvvadászat során elpusztult, vagy tisztázatlan körülmények között elhullott és 

megtalált vad és annak trófeája a vadásztársaság tulajdona. 
4. Orvvadász elfogása, leleplezése esetén – a sikeres eljárás lefolytatása után a 

közreműködő tagot, vagy a Hivatásos vadászt az Intéző Bizottság jutalomba 
részesítheti. 



-  13  - 
 

27. § 
Lő díj szabályozása 

 
. 
1. A vadásztársaság tagjai és azok vendégei lő díjra semmilyen elejtett vad után 

nem jogosultak. 
2. A hivatásos vadászok lő díját a „ A hivatásos vadász lő díj elszámolás rendje” 

szabályozza. 
 

IV. FEJEZET 
Az egyesületi életre vonatkozó szabályok 

 

28. § 
Tagok egyéb kötelezettségei 

1. A vadásztársaság tagjai évente kötelesek társadalmi munkát végezni, ennek 
mértékét az IB állapítja meg. Ugyancsak a közgyűlés állapítja meg a társadalmi 
munka megváltásának pénzbeli összegét is. 

2. Társadalmi munka végzése alól mentesek azok a tagok, akik tartós betegségben 
szenvednek, 

3. A társadalmi munkáról, annak megváltásáról a társadalmi munkafelelős IB tag, 
nyilvántartást vezet. 

4. Az Intéző Bizottság tagjai a vadásztársaság érdekében végzett tevékenységükért 
költségtérítésre jogosultak.  

5. A Vt területén, a vezetőség engedélye nélkül, magán szórót, sózót, itatót, etetőt 
létesíteni, üzemeltetni nem lehet! 

6. A Vt. elnöke vagy vadászmestere megtagadhatja a vad megvásárlást, ha az 
elejtett vadra a vadásztársaságnak más célból szüksége van. 

7. A vadásztársaság tagjai, bérvadászai és vendégei kötelesek betartani a 
vadásztársaság elnökének, vadászmesterének és a hivatásos vadászának a 
vadászat rendjére, vadászatra vonatkozó utasításait. 

8. Az Etikai Szabályzatot a társaság tagjai, bérvadászai és vendégei kötelesek 
betartani. 

 
V. FEJEZET 

 

 
29. § 

 
Vegyes, záró rendelkezések 

 

1. Ezt a Házi Szabályzatot az Igal-Ráksi Vadásztársaság közgyűlése 2021. 10. 02. 
napján tárgyalta meg és 12/2021. számú határozatával fogadta el. 

2. A Házi Szabály rendelkezéseit 2021. 10. 02. napjától kell alkalmazni. 
 
Igal, 2021. október 2. 
        
 

Nagyváradi István sk. 
                       Vadásztársaság elnöke  


