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„KOSSUTH” VADÁSZTÁRSASÁG
KARÁD

VADÁSZATI SZABÁLYZATA
EGYSÉGES SZERKEZETBEN
A Vadászati Szabályzat hatálya kiterjed a Vadásztársaság vadászterületén folytatott
vadászatra.

A vadászat rendje
1./ Vadászni csak az 1996. évi LV. törvény és végrehajtási utasítása által nem tiltott módon
és a vadászat rendjének megfelelően lehet.
2./ A vadász saját felelősségére vesz részt a vadászaton, azonban köteles megtartatni a jelen
vadászati szabályzat és Házi Szabályzat előírásait.
3./A vadászaton akár a vadász kísérőjeként, akár hajtóként saját felelősségére csak olyan
személy vehet részt, akinek a vadászaton való részvételhez a vadászatvezető előzetesen
hozzájárult, és akivel a vadászat rendjét ismertette.
4./ A vadászaton nem vehet részt az alkohol, valamint a vadászati képességre hátrányosan
ható szer befolyása alatt álló, továbbá az a személy, aki egyébként nincs a biztonságos
vadászathoz alkalmas állapotban.
5./ A vadászaton való részvételből haladéktalanul ki kell zárni azt a személyt, akinek
egészségi- vagy tudati állapotában felismerhető módon olyan változás következett be, ami a
vadászat biztonságos lefolytatását akadályozza.
6./ A vadász a vadászat alkalmával köteles állandóan magánál tartani :
a.) a vadászjegyet ( vadászati engedélyt )
b.) az egyéni lőjegyzéket
c.) a vadászlőfegyver tartási engedélyt
d.) nagyvad vadászata esetén az azonosítójelet ( Házi Szabályzat szerint )
e.) egyéni sebkötöző csomagot.
7./A vadász a szabályzatokban foglaltakon kívül köteles a vadászatvezető, kísérő vadász,
hivatásos vadásznak a vadászat rendjére vonatkozó utasításait megtartani.
8./ A vadászatra vonatkozó szabályok, illetőleg utasítások megszegőjét a vadászat-vezető,
kísérő vadász, hivatásos vadász figyelmezteti, súlyosabb esetben a vadászatból kizárja.
9./ A vadászatvezető, kísérő vadász köteles a vadászat megkezdése előtt meggyőződni arról,
hogy a vadász rendelkezik-e a vadászat gyakorlásának személyi és tárgyi feltételeivel. A
vadászatvezető, kísérő vadász a vadászat megkezdése előtt rövid tájékoztatást ad a vadászat
alatt követendő magatartásról.
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10./ A vadász csak olyan fajú, ivarú trófea minőségű és mennyiségű vadat ejthet el, melyre
a vadászatvezető, kísérő vadász előzetesen engedélyt adott.
11./ Aki a vadászat során nem engedélyezett vadat ejt el, köteles haladéktalanul jelenteni a
vadászatvezetőnek, hivatásos vadásznak.
12./ Tilos a szomszéd vadászterület vadállományának szándékos zavarása, a szomszédos
vadászterületre átlőni.
13./ A biztonságos vadászat érdekében a vadászterület biztonsági körzetekre van osztva. A
körzeten belüli vadászati rendet a Házi Szabályzat tartalmazza.
14./ A vadászházban elsősegély nyújtó felszerelést kell elhelyezni. A társas nagy vad vadászat
színhelyére elsősegély nyújtó felszerelést kell vinni. Erről, valamint a felszerelés szükség
szerinti pótlásáról a vadászatvezető köteles gondoskodni.
15./ A vadászattal kapcsolatos építményeket ( magasles, les-szék, stb.) a biztonsági
követelményeknek megfelelően kell létesíteni és üzemben tartani.
16./ Ha a vadászat megkezdése előtt, vagy a vadászat során olyan körülmények (időjárás, stb.)
alakulnak ki, amelyek a vadászat biztonságos lefolyását jelentősen veszélyeztetik, a
vadászatvezető, kisérő vadász köteles a vadászat megkezdését megtiltani, illetve a vadászatot
félbe szakítani.

Vadászati módok
1./ Egyéni vadászat
- cserkelés
- les
- barkácsolás
- vízivad vadászat
2./ Társas vadászat
- három vagy több vadász részvételével tartott vadászat
3./ Tiltott vadászati módok :
- a motoros járművel vagy mozgásban lévő járműről
- a vizivad vadászatának kivételével les gödörből
- a vizivad vadászatának kivételével a vízi járműről
- a fényszóró használatával, valamint
- a gímszarvasra, a dámszarvasra, az őzre, illetőleg a muflonra hajtóvadászat keretében
történő vadászat.
- a falkavadászat
- a csillagászati napnyugtát egy órával követő és a csillagászati napkeltét egy órával megelőző
időszak közötti vadászat ( éjszakai vadászat )
kivéve a hatóságilag engedélyezett róka és vaddisznó fényszóróval történő éjszakai
vadászatát.
4./ Apróvadat sörétes vadászlőfegyverből kilőtt söréttel, nagyvadat golyós vadászlőfegyverrel
lehet elejteni.
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5./ Vaddisznóra, rókára, kóbor kutyára és macskára sörétes vadászfegyverből kilőtt golyóval
is lehet vadászni.
6./ Társas vadászatnak minősül a nagyvad terelő- és hajtóvadászata, valamint az apróvad
kereső-, illetve hajtóvadászata.
7./ Fácánra kizárólag társas vadászaton lehet vadászni.
8./ Nagyvad terelővadászaton lőhető a vaddisznó, róka, kóbor kutya és macska, továbbá a
vadászati hatóság külön engedélyével a gímtehén-, ünő-, borjú.
9./ Nagyvad hajtóvadászaton lőhető a vaddisznó, róka.
10./ Fácánra, vadrécére, vadlibára, szalonkára, balkáni gerlére, örvös galambra röptében lehet
lőni. A vaddisznó és a sebzett nagyvad kivételével, csak álló nagyvadra szabad lőni.
11./ A lőállásokhoz a vadászatvezető vagy a felvezető vezeti a vadászokat. A lőállás
elfoglalásakor a felvezető ismerteti a vadásszal a szomszédainak helyzetét, a hajtás irányát,
valamint a tilos lőirányokat. Ha a vadászat gazdasági vagy földút közelében folyik, az utakra
őröket kell állítani. Tilos a hajtók között kitörő vadászok vonalában átfutó vadat célozva
követni. A lőállást a hajtás, illetve a terelés befejezése előtt tilos elhagyni.
12./ A hajtás végét a vadászatvezető a vadászat résztvevői felé köteles egyértelműen jelezni.
A hajtás lefújása után tilos a vadra lövést adni, kivéve a sebzett vad terítékre hozását. A lövést
leadó vadászt a vadászatvezető a vadászatból köteles kizárni.
13./ Lakott területen, közforgalmú járművön, valamint idegen vadászterületen történő
áthaladáskor a vadászlőfegyver csak kiürítve, tokban tartható, illetve szállítható. Tilos a
vadászlőfegyvert őrizetlenül hagyni. A vadászlőfegyver használata előtt ellenőrizni kell,
hogy nincs-e megtöltve, a csőbe nem került-e idegen anyag,: külső kakasos vadászlőfegyver
kakasa nincs-e felhúzva.
14./ A töltött vadászfegyver a vadászat során biztosítva, a csőtorkolattal felfelé, vállon vagy
kézben tartva hordható. A vadászlőfegyvert megtölteni, illetőleg csőre tölteni csak akkor
lehet, amikor a vadászat megkezdődött. A vadászlőfegyvert mindig úgy kell kezelni, hogy az
még véletlen elsülés esetén se okozhasson személyi sérülést vagy anyagi kárt. A
vadászlőfegyvert csak a lövés előtt szabad tűzkész állapotba helyezni. Ha a lövés elmarad, a
vadászlőfegyvert haladéktalanul ismét biztosítani kell. Terepakadályokon történő áthaladások
megkezdése előtt, magaslétra használatakor, a vadászat során tartott szünetekben, a vadászat
befejezésekor, meghibásodás esetén a vadászlőfegyvert ki kell üríteni.
15./ A vadászlőfegyverrel lövést leadni csak akkor szabad, ha a vadász a célbavett vadat
egyértelműen felismerte és a lövéssel mások életét, testi épségét, a vagyonbiztonságot nem
veszélyezteti. A lövés előtt mérlegelni kell a lövedék várható irányát a becsapódás helyét.
Terepakadályokon való áthaladáskor a vadászlőfegyvert ki kell üríteni.
16./ A vadászat alkalmával a leshelyet vagy lőállást az előzetes megbeszélt időpontig vagy a
vadászat befejezésének jelzéséig nem szabad elhagyni. Sötétben a vadász a megállapodás
szerinti hang- és folyamatos fényjel leadásával közeledhet a másik vadász helyéhez.
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17./ Nagyvad hajtó vagy terelővadászatnál hajtóként az a személy alkalmazható, aki legalább
a 16. életévet betöltötte.
18./. Hajtásnál a hajtók közé megfelelő gyakorlattal és terepismerettel rendelkező hivatásos
vagy sportvadászokat kell beosztani.
19./ Sebzett nagyvadat a hajtónak nem szabad megközelíteni. Ha a vadászat során a vad
támadása miatt valakit veszély fenyeget, a szomszédos vadász köteles haladéktalanul
segítségére sietni.
20./ Nagyvadra történő egyéni vadászat alkalmával a keresőtávcső használata kötelező.
21./ A sebzett vadat addig kell keresni, amíg a megtalálásra esély van. Nagyvadra tett lövésnél
az utánkeresést akkor is le kell folytatni, ha a helyszínen sebzésre utaló jelek nem találhatók.
22./ Társas vadászatot csak a vadásztársaság Intéző Bizottsága által kiadott előzetes
időpontokban lehet tartani. A társas vadászatot a vadászatvezető készíti elő, irányítja.
Figyelemmel kíséri a vadászaton résztvevők magatartását. Jelzi a vadászat, hajtás kezdetét
és végét.
23./ Társas vadászat megkezdése előtt minden vadásznak és hajtónak jelentkeznie kell a
vadászatvezetőnél. A vadászat megkezdése előtt a vadászatvezető ismerteti a vadászat tervét.
Meghatározza a vadászok és a hajtók feladatait, a vadászat módját, a fellelés helyét, a
felvezetők és a hajtásvezetők személyét, a hajtás és a felvezetés irányát, a lőhető vad fajait,
ivarát, mennyiségét a lőirányokat, az általános és az adott terepszakaszra érvényes biztonsági
rendszabályokat, az elvonulás és a gyülekezés helyét.
24./ Késve érkező vadász köteles a vadászatvezetőnél jelentkezni. A vadászatvezető
engedélye nélkül a vadászatba nem kapcsolódhat be. A vadászatvezető engedélyével lehet a
vadászatot a hivatalos befejezés előtt elhagyni.

Eljárás baleset esetén
1./ Személyi sérülés esetén a sérültet azonnal elsősegélyben kell részesíteni, és haladéktalanul
gondoskodni kell orvosi ellátásról. A vadászlőfegyverrel okozott sérülés esetén elsősegélyt
kell nyújtani, és a helyszínt biztosítani kell.
2./ Amennyiben a baleset társas vadászaton történt, a vadászatvezető köteles a vadászatot
azonnal leállítani, és azokat a vadászokat, akiknek a baleset előidézésében vagy a
körülményeinek tisztázásában szerepe lehet, visszaállítani arra a helyre, ahol a sérülés
bekövetkezésekor tartózkodtak, illetőleg köteles őket a helyen maradásra felszólítani.
Tisztázni kell a baleset alkalmával esetleg elejtett vad eredeti helyét, az egyes vadászok
felállítási, illetőleg haladási irányát, a lőirányokat, a lövés körülményeit, valamint azt, hogy
kik adtak le lövéseket.
3./ A vadászatvezető a baleset körülményeit írásban rögzíti és vázrajzon szemlélteti, melyben
jelölnie kell a vadászoknak a sérülés bekövetkezésekor elfoglalt helyet és egyéb – a későbbi
vizsgálathoz szükséges adatokat.
4./ Azoktól a vadászoktól, akik a sérülés alkalmával a közelben tartózkodtak és a baleset
helye irányában adtak le lövést, a kiürített vadászlőfegyvert és a lőszert a vadászatvezetőnek
át kell vennie. A vadászlőfegyvereket és a hozzájuk tartozó lőszereket a tulajdonosa nevének
megjelölésével biztonságos körülmények között kell tárolni.
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5./ A rendőrhatóság megérkezése után a helyszínen bekövetkezett esetleges változásról,
valamint az eredeti helyzetről a balesetet előidéző, illetőleg a helyszínt biztosító személy
köteles tájékoztatást adni.
6./ Minden vadászlőfegyverrel okozott személyi sérüléssel járó balesetet haladéktalanul be
kell jelenteni az illetékes rendőrhatóságnak és a vadászati hatóságnak. A jelentésnek
tartalmaznia kell az esemény helyét, időpontját, valamint a sérülés jellegét és a megtett,
illetőleg tervezett intézkedéseket.

Ezt a módosított és egységes szerkezetbe foglalt Vadászati Szabályzatot a „Kossuth”
Vadásztársaság Karád a 2013. év március hó 30. napján tartott közgyűlésen megtárgyalta, és a
10.2013/03/10 számú határozatával elfogadta.
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