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„KOSSUTH” VADÁSZTÁRSASÁG
KARÁD

HÁZI SZABÁLYZAT
EGYSÉGES SZERKEZETBEN
( a módosítások dőlt betűvel jelölve )

BEVEZETÉS
Hatálya : kiterjed a Vadásztársaság területére, minden tagjára, tagjelöltjére, alkalmazottaira és
vendégeire.
Megállapítása az 1996. évi LV. törvény és végrehajtási utasítása és a Vadászati Szabályzat
alapján történt.
Módosítása kizárólag a közgyűlés határozatával lehetséges.
A Házi Szabályzat ismerete és alkalmazása minden vadásztársasági tagnak, alkalmazottnak
kötelessége, a vadásztársasági tagok vendégei meghívójuk által szereznek tudomást a Házi
Szabályzat előírásairól, annak betartása részükre is kötelező. Az Intéző Bizottság köteles
gondoskodni arról, hogy a Vadászati Szabályzat, Fegyelmi Szabályzat és a Házi Szabályzat
egy példányát az érintettek megkapják.
A Vadásztársaság területének, gazdálkodásának és működésének jellemzése
(1) A Vadásztársaság a 14-351150-402. kódszámú vadászterületét az Andocs és Környéke
Földtulajdonosi Közösség képviselőjével kötött haszonbérleti szerződés alapján kezeli.
(2) A vadászterület határai :
Északi határ : A Siófok-Kaposvári vasútvonal és a Karád Somogymeggyest összekötő földúton
( Somogymeggyes 058, 0101 ) keleti irányban Somogymeggyesig. Innen tovább a kapolyi
műúton kelet felé Kapolypusztáig, a Kaposvár-Szántód műútig. A szántódi úton észak felé a
tabi elágazásig. Itt kelet felé fordulunk a Zicsi elágazóig.
Keleti határ : A Zicsre vezető közúton dél felé haladunk Zics és Miklósi településeket elhagyva
a Kára 043 hrsz útig.
Déli határ : A Kára 043 hrsz és a 033 hrsz utakon nyugatra haladunk a Kára 032 hrsz útig.
Ezen délnek tartunk a Nágocs 0136 hrsz útig, a 208,1 magassági pontig. Itt az erdő déli
oldalán a Nágocs-Somogyacsa közigazgatási határon nyugat felé haladunk érintve a 191,2
magassági pontot a Fehércsárdai vízfolyásig. Ezen déli irányba a Törökkoppányba vezető
műútig. Az úton nyugati irányba a Kaposvár-Szántód közútig. Ezen dél-nyugatra haladunk
Bonnyapusztáig, Somogyacsa és Bonnya közigazgatási határig. Ezen északi irányban az
Andocs-Bonnya-Somogyacsa hármas határig. Innen a Bonnya-Andocs közigazgatási határon
nyugati irányba vezető Bonnya 040 és 035 hrsz utakon a Kőrisesberki vízfolyásig.
Nyugati határ : A Kőrisesberki vízfolyáson észak felé a Nagytoldipusztára vezető kövesútig.
Az úton keleti irányba az Andocs 0144 és 0145/1 hrsz közös határvonaláig. Ezen északi
irányba a nádas szélén az Andocs 0142/1a, 0139d és 0139b táblák nyugati oldalán az Andocs
0138 hrsz útig. Innen tovább keleti irányban az Andocs Karád közútig. Az úton északi irányba
a 150,0 magassági pontig, a Karád 065 hrsz útig. Ezen északi irányban a vasútig. A vasút
mentén északra haladva a kiindulási pontig, a Karád-Somogymeggyes összekötő földútig
( Somogymeggyes 058 hrsz ).
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(3) A haszonbérleti szerződés időtartama : 2017. év március 1-től 2037. év február 28-ig tart.
(4) A vadászterület becsült kiterjedése : 8574,8 ha
(5) A vadásztársaság a 20 évre szóló, a vadászati hatóság által jóváhagyott üzemi terv szerint
gazdálkodik.
(6) Az éves vadgazdálkodási tervet az IB javaslata alapján a közgyűlés fogadja el, melyet a
Vadászati Hatóság jóváhagyásával lehet végrehajtani.
(7) törölve
(8) A kulturált vadászatot és a vadgazdálkodás eredményes végrehajtását szolgálják a
vadásztársaság felszerelései, eszközei és ingatlana.
(9) A vadásztársaság taglétszámát a közgyűlés határozza meg.
(10) A vadásztársaság az 1996. évi LV. törvényben meghatározott számú hivatásos vadászt
köteles alkalmazni. Egyéb alkalmazottakat a gazdálkodás eredményes végrehajtása érdekében
alkalmazhat. A munkáltatói jogokat az Intéző Bizottság gyakorolja.
Vadászat rendje
A vadásztársaság területén egyéni és társas vadászat gyakorolható.
Egyéni vadászat
(1) Egyéni vadászat a 3 főnél kevesebb résztvevővel nagyvadra, vízivadra, erdei szalonkára és
dúvadra történő vadászat. Hasznos apróvad ( nyúl, fácán ) egyéni vadászaton nem lőhető.
(2) A vadásztársaság területe 23 önálló körzetre van osztva. A biztonsági körzetek határait a
vadászháznál kifüggesztett térképvázlat tartalmazza. Egy biztonsági körzetbe egyidejűleg
csak egy vadász, vagy együtt induló és visszatérő vadász jelentkezhet. A vadász
egyidejűleg csak egy biztonsági körzetbe jelentkezhet be. Köteles megjelölni a vadászat
módjának megfelelően a biztonsági körzetben elfoglalt helyet (magasles szám, név, egyéb
elnevezés). Másik biztonsági körzetbe átmenni csak rendkívül kivételes esetben
( utánkeresés ) lehet, de ebben az esetben a vadász köteles rendkívüli óvatossággal
közlekedni, hang vagy fényjelzést alkalmazni.
(3) Egyéni vadászat kizárólag a vadászati naplóba történő beírás ( jelentkezés ) esetén
gyakorolható. A vadászati napló helye Karád Vasútállomás Vadászház. A vadászati napló
kitöltése a fejléc adatainak megfelelően történhet. Személyes bejelentkezés alkalmával a
beírás valódiságát a beíró aláírásával hitelesíti. A vadászháznál elhelyezett telefonon
történő bejelentkezés csak akkor elfogadott, ha a bejelentkezés időpontjában a hívott fél
meggyőződött arról, hogy a vadászati szándékát jelző vadász által megjelölt körzetbe más
vadász nem jelentkezett. A beírást végző személy ebben az esetben köteles a hívás és
beírás időpontját a megjegyzés rovatban bejegyezni. A vadász a telefonon bejelentett
szándéka szerinti vadászatot csak egyértelmű visszaigazolás esetén gyakorolhatja.
Bármilyen kétség esetén köteles a bejelentkezést személyesen megtenni. Telefonon
bejelentkezni legfeljebb két alkalomra ( estére és reggelre ) történhet. A beírási kötelezettség
alól felmentése van a vadászterületen nem vadászati céllal tartózkodó ellenőrzésre
jogosultnak ( IB tagjai, EB tagjai, szolgálati feladataikat ellátó hivatásos vadászok ).
(4) A nagyvad-azonosító jelet ( mely a Vadászati Hatóság által kiadott, s jogszabályban
meghatározott vadfajok – nagyvadfajok – megjelölésére szolgáló, sorszámozott, egyszerhasználatos zárású műanyag szalag ) a vadászatra jogosult képviselője útján veszi át a
Vadászati Hatóságtól és azok kezelését a vadászmester végzi. A nagyvad-azonosító jel
nyilvántartásáról - a vadászmester felelőssége mellett - a hivatásos vadász gondoskodik.
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A vadászmester köteles a kiadott azonosítójelek felhasználásáról a következő vadászévre
szóló igénnyel egyidejűleg- illetőleg ellenőrzés során a Vadászati Hatóság felhívására
tételesen elszámolni.
A vadásztársaság tagjai részére, igényüknek megfelelő darabszámban az egyedi nagyvad
azonosító jeleket a hivatásos vadász adja ki aláírás ellenében. A kiadáskor a kiadott
azonosítójelek sorszámát feljegyezni szükséges.
A vadász az átvett vadazonosító jelek felhasználásáról a vadászati év utolsó napjáig
köteles tételesen elszámolni. Annak a vadásznak, aki a fel nem használt azonosító jellel
nem tud elszámolni 10.000 Ft/hiányzó darab díjat kell március 15-ig fizetni.
Az egyedi nagyvad azonosító jelet a nagyvad hátsó lábán a csánk fölött – a horgasinat
( Achillesi-ín ) befoglalóan – a nagyvad birtokba vételét követően azonnal el kell helyezni.
A vad elszállítását csak az egyedi nagyvad azonosító jellel történt megjelölését követően
szabad megkezdeni.
(5) A vadász a vadászjegyet és az egyéni lőjegyzéket érvényességük lejárata után 5 évig
köteles megőrizni.
(6) Új vadászok a vadászterületen 6 hónapig csak a hivatásos vadászok vagy a területet jól
ismerő vadászok jelenlétében gyakorolhatnak egyéni vadászatot. Az IB a vadász
felkészültségének ismeretében határozattal felmentést adhat a vadász részére.
(7) A vadász az egyéni vadászat során tapasztalt rendellenességeket a vadászati berendezések
állapotában bekövetkezett változásra, vad elhullásra, vadorzásra utaló eseményekre,
jelekre, általa leadott vagy ismeretlen eredetű lövésre a vadászat befejezése után köteles a
vadászati naplóba bejegyezni vagy jelenteni a hivatásos vadászoknak, vadászmesternek.
Társas vadászat
(1) Társas vadászat szervezésére és rendezésére kizárólag az Intéző Bizottság jogosult.
A társas vadászatok ütemtervét a vadásztársaság tagjai írásban kapják meg. A vadászatok
előkészítésére, levezetésére a Vadászati Szabályzatot kell alkalmazni.
(2) A fácánvadászatok alkalmával a vadászatvezetőt a jelenlévők közül kell kiválasztani.
A vadászatvezető szerepe és hatásköre a Vadászati Szabályzatban foglaltakkal
megegyezik. A vadászat során alkalmazni kell a Vadászati Szabályzat előírásait.
(3) Fácánvadászat esetén a vadászati napló helye Andocs, Árpád u. l. ( Moós László
villanyóra szekrénye ). A fácánvadászatok időpontjai, a gyülekezés helye az ütemtervben
kerülnek kihirdetésre.
(4) A vadászatok kezdése előtt a vadászatvezető köteles rögzíteni a vadászati naplóba a
résztvevő vadászok, vendégvadászok (vadászjegy szám), hajtók neveit, a vadászat
helyszíneit és idejét. A vadászat befejezése után az összes teríték adatot. A vadászok az
egyéni lőjegyzékbe kötelesek az általuk elejtett apróvad darabszámát bejegyezni.
Vendéghívás
(1) Minden vadásztársasági tag évente 10 alkalommal hívhat ( kivéve jogerős fegyelmi
büntetés ) személyi feltételeknek megfelelő vendéget :
a.) – egyéni nagyvad
b.) – vízivad, dúvad, szalonka vadászatra
( Beírás helye : Karád Vadászház )
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(2) A vendéghívási vagy kísérői ( családtagok kivételével ) szándékot köteles bejelenteni
a társaság elnökének ( betegség vagy egyéb akadályoztatás esetén ) elnök-helyettes
titkárnak. Ha a tag a vendég vagy kísérői hívásra engedélyt kap, a vadászat megkezdése
előtt a vadászati naplóba rögzíteni kell a vendég ( kísérő ) nevét, vadászjegyének számát.
A vendég ( kísérő ) hívásra engedélyező tájékoztatja a vadászmestert ellenőrzés véget,
hogy kinek engedélyezett vendég ( kísérő ) hívást és mettől-meddig.
(3) A vendéghívó köteles vendégével megismertetni a Házi Szabályzat és a Vadászati
Szabályzat előírásait, a vendég köteles azokat betartani. A vendéghívó felelős a vendége
vadászat közbeni magatartásáért.
(4) Társas nagyvad vadászatra a vadásztársasági tag vendéget nem hívhat.
(5) Egyéni vadászaton a vendéghívó köteles a vendége kíséréséről gondoskodni. A vendég
által lőtt vad a vendéghívó által elejtettnek számít. A vadászat alatt a vendéghívó,
vendégével, kísérővel külön lesen is tartózkodhat : ez esetben a vendég ( kísérő ) a tag
által elfoglalt ( azonos körzetben lévő ) leshez legközelebbi lesen kell, hogy tartózkodjon.
Ennek megszegése fegyelmi vétséget von maga után.
(6) AZ IB testületi döntés alapján hívhat vendéget akár egyéni, akár társas vadászatra.
Vadhús értékesítés, vadászrész
(1) A vadászatok során elejtett vad a vadásztársaság tulajdonába kerül.
(2) Az elejtett vad felhasználása, forgalomba hozatala, értékesítése a vadásztársaság Intéző
Bizottságának feladat és hatáskörébe tartozik.
(3) Egyéni nagyvad vadászaton elejtett vad belsősége, a társas fácán és vízivad vadászatakor
a teríték a vadászrész.
(4) A vadásztársaság tagja, alkalmazottja, az általa elejtett ( vagy a vadásztársaság tagjai,
vendégei által elejtett ) vadat megvásárolhatja / megvásárolhatják. Ennek részletszabályait
a vadásztársaság Intéző Bizottsága állapítja meg.
A vásárlásra engedélyt kapott vadász ( vagy személy ) a vadászmester vagy hivatásos
vadász jelenlétében a vadászháznál történő mérlegelés utáni fizetéssel viheti el a vásárolt
vadat.
(4) A 20 kg-nál kisebb súlyú vaddisznó ( malac ) a Vadásztársaság vadászmesterének vagy a
hivatásos vadászainak bemutatása után az elejtőt illeti meg, melyről a Vadásztársaság
elnökét kötelesek értesíteni, hozzájárulás végett.
Lődíj
(1) A lődíj elszámolásának rendjét a vadásztársaság Intéző Bizottsága állapítja meg.
Utánkeresés, lőtt vad kezelése
(1) A vadászat során törekedni kell a sportszerű és a vadászetikai szabályok betartásával a
vadat elejteni.
(2) Ha a vad nem marad a rálövés helyén, a vadász köteles az elvárható leggondosabb
utánkeresésre.
(3) Nagyvadra leadott lövés után a vadász a sebzésre utaló legcsekélyebb jel ( becsapódási
hang, vad jelzése, stb.) esetén köteles a hivatásos vadászokat értesíteni.
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(4) Ha a vadász ( kísérő ) hanyag, gondatlan felróható magatartása miatt a sebzett vad
felkutatása elmarad és emiatt a vadásztársaságot árbevétel kiesés éri a vadász ( kísérő ) a
hús árbevétel 50 %-ig vagyoni hozzájárulás megfizetésére kötelezhető.
(5) Az eljárás folytatására az Intéző Bizottság jogosult. A határozat az Ellenőrző Bizottság
elnökének jóváhagyásával érvényes.
(6) Az elejtett vad szakszerű zsigereléséről, szállításáról az elejtő ( kísérő ) vadász köteles
gondoskodni. Szakszerű zsigerelésből ( szállítás közbeni szennyeződés, stb. ) eredő
értékcsökkenés esetén a bekezdés 4. és 5. pontjai érvényesek.
(7) Az elejtett vad leadási helye : Karád Vadászház
Az Intéző Bizottság hatásköre a vadászat szervezéssel kapcsolatban
(1) Az Intéző Bizottság-nak jogában áll a vadászterületen a tagok részére a vadászatot
korlátozni, illetve beszüntetni ( bérvadásztatás, vendégvadásztatás, vagy egyéb ok miatt ).
Ennek módja a vadászati naplóba tett bejegyzés, a napló bevonásával vagy kiértesítéssel
történhet.
(2) Engedélyezheti a hivatásos vadászok részére a vendéghívást, trófeás vad kilövését.
(3) A hullott trófeát leadó vadászt ( személyt ) jutalomban részesítheti.
(4) A vadásztársaság működését elősegítő személyek, szervezetek részére a kompetencia
terhére lőtt vadat ajándékozhat.
(5) A kiemelkedő nagyságú vagy értékű társadalmi munkát végző tagok részére
megkülönböztetett vadászati lehetőséget biztosíthat.
(6) A vadásztársaság karádi vadászháza elsősorban az Intéző Bizottság vadgazdálkodási,
vendég-vadásztatási, szervezési feladatainak eredményes végrehajtását szolgálják.
(7) Az alkalmazottak részére célfeladatok elvégzése esetén jutalmazást eszközölhet.
Vegyes rendelkezések
(1) A karádi vadászház istálló melletti helyiséget a tagok térítésmentesen igénybe vehetik
pihenésre.
(2) A karádi vadászházat szabad kapacitás esetén a tagok az Intéző Bizottság által
meghatározott térítés ellenében vehetik igénybe. Minden vadász csak egy vendéget
fogadhat alkalmakkor.
A vadászház rendezvényekre való igénybevétele esetén a rendezvény és létszám
függvényében a térítési díjat a vadásztársaság gazdasági vezetője állapítja meg a
vadásztársaság elnökének jóváhagyásával.
(3) A hivatásos vadászok részére utasítást csak a vadásztársaság vadászmestere és az elnök
adhat.
(4) A trófeák kikészítését a hivatásos vadászok végzik, részükre térítést kell fizetni, melynek
mértékét az Intéző Bizottság állapítja meg.
(5) A vadásztársaság gondoskodik a trófeák bemutatásáról a trófeabíráló bizottságnál.
A trófeabírálati díj az elejtő vadászt terheli.
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(6) A trófeás vad hibás kilövése esetén a vadászati hatóság által kiszabott vadgazdálkodási
bírság megfizetéséig az elejtő vadász a vadászterületen vadászatot nem folytathat. A
vadásztársaság elnökének kezdeményezésére a tag ellen fegyelmi eljárást kell lefolytatni.
(7) A vadásztársaság területén elhullott és megtalált nagyvad trófeája a vadásztársaság
tulajdonát képezi.
(8) A vadásztársaság tagjai - az Intéző Bizottság határozata alapján - társadalmi
munkavégzésre kötelezhetők.
(9) (10) A külföldiek, vendégvadászok vadásztatását a hivatásos vadászok és a vadászmester által
kijelölt személyek végzik. Felkészítésükért a vadászmester felelős.
(11) A vadásztatásban résztvevőket kilövési díjjal lehet honorálni. A kilövési díj mértékét és
összegét a Vadásztársaság Intéző Bizottsága jogosult megállapítani.
Vadgazdálkodási bírsággal sújtott trófeák után kilövési díj nem fizethető.
(12) A vadásztársaság alapszabályának, vadászati szabályzatának, házi szabályzatának
betartása minden tag és tagjelöltjének, alkalmazottjának kötelessége. A szabályzatok
megszegői ellen fegyelmi eljárást kell lefolytatni.
Ezt a módosított és egységes szerkezetbe foglalt Házi Szabályzatot a „Kossuth”
Vadásztársaság Karád a 2017. év február hó 25. napján tartott közgyűlésen megtárgyalta,
és 5/2017. ( II. 25. ) számú határozatával elfogadta. A módosított rendelkezések
2017. év március hó 01. napjától hatályosak.
Kelt : Karád, 2017. év február hó 25. nap.

Kétszeri László
Vadásztársaság elnöke

