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1.§. 

 

Általános rendelkezések: 

 

1.) Az Abonyi Újvilág Vadásztársaság a vadgazdálkodási és vadászati tevékenységet azzal a céllal 

gyakorolja, hogy a vadgazdálkodási tevékenység pénzügyi, gazdálkodási rentabilitása mellett 

biztosítsa a vadászterületen mind a nagyüzemi, mind a kisüzemi mezőgazdasági tevékenység 

és a természetes környezet, az élőhely védelem, a vadvédelem összhangját, a vadászterület 

vadeltartó képességének megfelelő fajú és létszámú vadállomány fenntartásával.      

 

2.) Az Abonyi Újvilág Vadásztársaság a vadgazdálkodást szervezeti rendjébe iktatva a 

 megfelelő szakirányú végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező 

 szakszemélyzet útján látja el.   

 

3..) Amennyiben szükséges, úgy az évenkénti részletes vadászati rendet az intézőbizottság 

dolgozza ki és azt a taggyűlés elé terjeszti jóváhagyásra. 

 

4.) A Vt. minden tagja köteles A Házi Szabályzatot ( továbbiakban HSz.) megismerni, betartani és 

másokkal betartatni. A HSz. előírásainak megsértése fegyelmi vétség.  

 

5.) Az Abonyi Újvilág Vadásztársaság a vadvédelemmel, élőhely védelemmel és a 

 vadgazdálkodással kapcsolatos költségek fedezetét a lelövési díjból, bérvadászati 

 díjbevételből, lőtt vad értékesítésből, támogatásból, egyszeri vagyoni hozzájárulásból valamint 

éves tagdíjból és közvetlenül ezekhez kapcsolódó szolgáltatások bevételeiből kívánja 

megteremteni. 

 

6.) A tagsági díj összegét és a befizetés módját, valamint határidejét az Intéző Bizottság 

(továbbiakban: IB) javaslatára a taggyűlés határozza meg. Aki a tagsági díjat a befizetési 

határidő lejártáig nem fizeti meg és a kötelezettségét írásbeli felszólításban megadott 

határidőig sem teljesíti, annak tagsági viszonyát az Alapszabály alapján felmondással meg kell 

szüntetni. 

A tagdíj összege minden évben az első taggyűlésen a taggyűlés által a vadgazdálkodási 

feladatok ismeretében meghatározott összeg. Ezen a taggyűlésen kell dönteni a befizetés 

határidejéről az esetleges részletfizetés lehetőségéről.  

7.) A Vt.-ba felvett új tag egyszeri vagyoni hozzájárulást fizet. A hozzájárulás mértékét az IB 

javaslata alapján a felvételt jóváhagyó taggyűlés a felvétellel egyidejűleg állapítja meg és 

fogadja el. Az egyszeri vagyoni hozzájárulás összegét a felvételtől számított 15 napon belül kell 

befizetni.  

 

8.) Az Abonyi Újvilág Vadásztársaság vadászati lehetőséget kíván biztosítani saját tagjainak, a 

szabályszerűen meghívott vendégeinek és bérvadászoknak. 

 

9.) A vendégvadászatot és a bérvadászatot az Abonyi Újvilág Vadásztársaság Házi Szabályzata 

 alapján, az éves tervben biztosított kilövési keretszámok, valamint az üzleti, gazdálkodási 

szempontjai alapján teszi lehetővé. 
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10.) A vadgazdálkodási, vadászati tevékenységet a taggyűlés és a Vt. Intéző Bizottságának 

 határozatai alapján a vadászmester valamint vadászmester irányítása mellet a hivatásos 

vadászok végzik. 

 

11.)      Vt. Elnöke mint vadászatra jogosult képviselője, jogosult a Vt. képviseletét ellátni, azzal, hogy a  

             vadgazdálkodási és vadászati tevékenység területén mindenki köteles a   beszámolási, jelentési,  

             ill. tájékoztatási kötelezettségét teljesíteni. 

 

12.) A Vt. Elnökének tevékenysége arra irányul, hogy a vadászati tevékenységet úgy 

 biztosítsa, hogy megőrizze az élőhely és a gazdálkodási tevékenység harmóniáját, a 

 jogszabályi előírásoknak, a vadászati hatóság rendelkezéseinek, valamint a szakmai és 

 szakszerűségi szabályoknak, nem kevésbé a magyar vadászati kultúra  hagyományainak 

megfelelően. 

 

13.) A Vt. Elnöke és vadászmestere utasításaikat, rendelkezéseiket az alkalmazottak 

 részére szóban vagy írásban, a sportvadászok részére a vadászati naplónál elhelyezett 

 körlevélben vagy személyesen szóban közlik, és utasításaik a vadászterület részükön minden 

beosztott dolgozóra vagy szerződéses partnerre, illetve a vadászterületen bármilyen jogcímen 

/vendégvadász, bérvadász/ vadászó sportvadászra kötelező. 

 

II. 

 

VADÁSZAT HELYI RENDJE 

 

2.§. 

 

A Házi Szabályzat hatálya 

 

1.) Területi hatály: 

 Jelen Házi Szabályzat területi hatálya az Abonyi Újvilág Vadásztársaság által haszonbérelt

 vadászterületre terjed ki.  

A vadászterület egyedi beazonosítására alkalmas szöveges határleírás -  melyet a Vadászati 

Hatóság jogerős határozata rögzít – a jelen Házi Szabályzat mellékletét képezi. 

A Házi Szabályzat mellékletét képezi továbbá a vadászterület 1:20.000 léptékű térképe. A 

térképen a beírási körzetek egyértelműen azonosítva vannak. 

 

2.) Időbeni hatály:  

Jelen Házi Szabályzat a vadászterületre vonatkozó Haszonbérleti Szerződés megkötésének 

időpontjában lép hatályba. 

 

3.) Személyi hatály: 

A Házi Szabályzat személyi hatálya kiterjed a vadászterületen bármilyen címen vadászati 

 tevékenységet folytató személyekre, és a vadászatban közreműködőkre, így különösen  a 

díjazás ellenében vadászó sportvadászokra /bérvadászokra/, valamint a meghívott,  ill. 

vadászatra jogosított vendégvadászokra, továbbá a vadászaton részt vevő nem  vadász 

kísérőkre, valamint a társas vadászatokon közreműködő hajtókra. 

 

3.§. 
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Vadászatra beiratkozás rendje. 

 

A vadászterületen belül ….......  biztonsági körzet került kialakításra, mely biztonsági 

körzetekhez egyéni vadásztati naplók tartoznak.  

Az Egyéni Vadászati Naplóba a beiratkozás érkezési sorrendben történik. A beiratkozást 

követően a vadász az általa megjelölt biztonsági kerületben megkezdheti a vadászatot. 

A később érkező vadász a naplóban található beírások figyelembevételével a vadászterületen 

tartózkodó vadászok zavarása nélkül foglalhat el másik biztonsági kerületet. Után kereséskor, 

ha a sebzett vad másik biztonsági kerületbe ment át, értesítést követően a keresés folytatható 

a másik kerületben tartózkodó vadász zavarása esetén is. A Vadászati Naplóba a vadászat 

befejezéseként megjelölt időpontot követően vadászati tevékenység nem folytatható. 

Társas vadászatok az apró vad vadászati tervben meghatározott helyeken és időben történnek. 

  

 

4.§. 

 

A vadászat személyi feltételei 

 

A vadászterületen vadászként egyéni, vagy társasvadászaton csak olyan személy vehet részt, aki 

 

1.) Egészséges, nem áll alkohol vagy vadászati képességre hátrányosan ható gyógyszer, vagy 

egyéb készítmény vagy szer hatása alatt. 

 

2.) Aki a biztonságos vadászathoz megfelelő fizikai és pszichés állapotban van. 

 

3.) Rendelkezik műszakilag érvényes, kifogástalan, a vadászat módjának megfelelő 

 vadászfegyverrel, továbbá sebkötöző csomaggal, egyéni vadászat esetén  kézilámpával, 

kereső távcsővel és vadászkéssel valamint lőtt vad azonosítására kiadott érvényes sorszámmal 

ellátott vadazonosítóval /krotália/. 

 

4.) Magánál tartja személyi igazolványát, vadászjegyét, vagy vadászati engedélyét,  fegyvertartási 

engedélyét. 

 

5.) A vadásztársaság által évente szervezett kötelező balesetvédelmi oktatáson részt vett. 

 

 

5.§. 

 

A vadászfegyver kezelése, használata 

 

1.) A vadászfegyvert a vadászterület határáig, ill. a vadászat megkezdéséig kiürítve, 

 tokban kell szállítani. 

 

2.) A vadászat befejezésekor a fegyvert ki kell üríteni és tokba kell helyezni. 

 

3.) Nagyvad társas vadászatán a fegyvert megtölteni csak a felállási helyen a vadászatvezető vagy 

a felvezető engedélyével, egyéni vadászat esetén a vadászat megkezdésének időpontjában 
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szabad. Apróvad társas vadászatán fegyvert megtölteni csak a hajtás elindításakor, egyéni 

vadászat esetén a vadászat megkezdésekor szabad. Ki kell üríteni a fegyvert a társas 

vadászaton, ha a felvezető vagy a vadászatvezető a hajtást, ill. a vadászatot leállítja vagy 

befejezi, továbbá terepakadályon történő áthaladáskor. A billenő csövű fegyverek esetében a 

kiürített fegyvert meg kell törni. Golyós és öntöltő fegyverek zárdugattyúját kiürítve hátra kell 

húzni. Egyéni vadászat esetén a vadászat befejezésekor a fegyvert ki kell üríteni.  

Lövést leadni csak akkor szabad, ha a vadász a vadat minden kétséget kizáróan  felismerte, 

elbírálta és a lövés más életét, testi épségét vagy vagyontárgyait nem veszélyezteti. 

 

4.) A nagyvadat csak vadászat céljára engedélyezett lőfegyverrel és lőszerfajtával szabad vadászni. 

Teljes köpenyű lövedék használata tilos. 

 

5.) A 2500 joulnál vagy annál nagyobb csőtorkolati energiájú golyós fegyver használható nagyvad 

vadászatára. Kivételt képez a 222-es vagy 243-as öbnagyságú vadászfegyver. Őzre az 1000 

joulnál nagyobb csőtorkolati energiájú golyós fegyver használható.   

 Vaddisznó vadászatnál megengedett a sörétes lőfegyverből kilőhető, arra a célra 

rendszeresített ólomgolyó (gyöngygolyó) használata. 

 

6.§. 

 

A vad elejtése: 

 

 

1.) A vadász köteles és felelős az elejteni szándékozott vadat egyértelműen elbírálni, faját, 

 nemét, korát, egészségi állapotát megítélni. Trófeás vad esetén csak a trófea megfelelő 

 elbírálása után szakszerűen elejthető vadra lehet lövést leadni. 

 

2.) A vadász sebzés esetén köteles a rálövés helyét megjelölni, a sebzett vadat után keresni, 

amennyiben a rálövés helyén lőjelet /vér, vágott szőr, csontszilánk/ talál mindaddig, amíg a 

megtalálásnak reális esélye van. Eredménytelen keresés esetén  köteles a hivatásos 

vadászt értesíteni, és az után keresést segítséggel, ill. kutyával  folytatni. 

 

3.) A lövés jelzése és a rálövés helyén lőjel hiányában is követni kell a vad elugrási  irányába a 

csapát, az esetleges sebzési jelek megtalálása érdekében, a hibázás csak ennek 

eredménytelensége esetén állapítható meg. 

 

4.) A lövés után helyben maradt, vagy után kereséssel terítékre hozott nagyvadat az elejtő 

 a végtisztesség megadása után köteles haladéktalanul kizsigerelni, a zsigerekből 

 szükséges mintát biztosítani, az azonosító jelet pedig a jogszabályban meghatározott módon 

az elejtett nagyvadban elhelyezni. Ezután nyomban intézkedik a lőtt vad beszállításáról. Az 

elejtő felelős azért, hogy a lőtt vad szakszerűtlen kezelés, vagy késedelmes szállítás miatt ne 

fülledjen be, és értékesíthető legyen. A vadászat befejezése után a vadász köteles az elejtés 

tényét és az azonosító jel számát a vadászati  naplóba bevezetni. Bármilyen vad elejtését a 

vadász köteles a vadászati naplóbejegyzéstől függetlenül a hivatásos vadásznak bejelenteni. Az 

elejtett nagyvadat szőrben, bőrben fej és lábak levágása nélkül, zsigerelt állapotban kell 

bemutatni vadhúsvizsgálat céljára a hivatásos személyzetnek, ill. a társaság ilyen végzettségű 

tagjának, akik gondoskodnak a vadhúsvizsgálati bizonylat kiállításáról. 
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5.) A lőtt vadat az elejtő haladéktalanul köteles a vadásztársaság által meghatározott lőtt vad 

tárolóba szállítani, amennyiben ezt nem tudja megoldani, úgy köteles a területileg illetékes 

hivatásos vadászt értesíteni a beszállítás céljából. 

 

7.§. 

 

A vadászati napló 

 

1.) A vadász köteles a jelen szabályzat 3. pontjában meghatározott helyen, és körzetben 

elhelyezett vadászati naplóba, közvetlenül a vadászat megkezdése előtt, a napló rovatainak 

megfelelően bejegyezni a vadászat megkezdésének időpontját, helyét, a vadászatban 

résztvevők nevét, vadászjegyük vagy vadászati engedélyük számát, és a tervezett vadászat 

befejezésének időpontját, továbbá a bejegyzett adatokat aláírásával hitelesíteni. 

 

2.) A vadászat befejezése után – amennyiben vad elejtésére, sebzésére avagy hibázásra került sor 

– a vadász köteles ezen tényeket – az elejtett vad fajának, ivarának és darabszámának 

megjelölésével – és a vadban elhelyezett azonosító jel számának fetlüntetésével a Vadászati 

Naplóba bejegyezni, és a bejegyzést aláírásával ellátni. 

 

8.§. 

 

Az egyedi azonosító jel felhasználásának rendje: 

 

 A vadásztársaság köteles a Vadászati Hatóságtól az éves vadkilövés tervnek, és az igényének 

megfelelő számú egyedi vadazonosító jelet a jogszabályban meghatározott ellenérték 

megfizetésével beszerezni.  

A nagyvad egyedi azonosítókat és vadkísérő jegyeket a vadászmester sorszám szerinti 

nyilvántartásban adja ki a hivatásos vadászoknak vagy közvetlenül a vadászoknak. A Vt. tagjai 

a vadászmestertől vagy a hivatásos vadászoktól kapják a nagyvad azonosítókat sorszám szerinti 

nyilvántartásból, az átvételt aláírásukkal igazolják. A kiadott nagyvad egyedi azonosítókkal 

történő elszámolás után a vadászmester vagy a hivatásos vadász újabb sorszámozott nagyvad 

egyedi azonosítókat ad ki, átvétel igazolása ellenében. Az átvett nagyvad egyedi azonosítókkal 

és vadkísérő jegyekkel a vadász a felhasználást követően haladéktalanul köteles elszámolni a 

hivatásos vadászokkal vagy a vadászmesterrel. 

Nagyvad egyéni vadászatát csak akkor lehet megkezdeni, ha a vadász rendelkezik nagyvad 

egyedi azonosítóval.  Ez alól kivételt képez a bérvadász, az általuk elejtett nagyvad esetén a 

vadászmester vagy a hivatásos vadászok azok, akik a nagyvad azonosító törvény által előírt 

felhasználását biztosítják. 

Vendégvadász esetében a vendéghívó gondoskodik az egyedi azonosító törvény által előírt 

felhasználásáról.  

Amennyiben az egyedi azonosító jelet átvevő vadász az azonosító jelet elveszíti, megsérti, és 

ezért azzal elszámolni nem tud, úgy köteles azonosító jelenként 5000 forintot megfizetni a 

vadásztársaság számlájára. 

 

 

 

 

9.§. 
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A vadászterületen alkalmazható vadászati módok: 

 

1.) A vadászterületen nagyvadakra, egyéni vadászati módokkal (les vadászat, cserkelés,  

 barkácsolás), és társas vadászati módokkal ( hajtás és  terelés ) lehet vadászni. 

Apróvad vadászata társas vadászat keretében folytatható, a vízi vadra, erdei szalonkára, 

galambra, szőrmés és tollas kártevőkre egyénileg is lehet vadászni. Társas vadászatot akár 

nagyvadra, akár apróvadra kizárólag a társas vadászati ütemterv szerinti időszakban szabad 

tartani. Az ütemtervet a Vt. Vadászmestere adja ki minden vadászati idényre vonatkozóan az 

adott év szeptember 30-ig. 

 

2.) A társas nagyvad vadászatokat a vadászmester, vagy az általa kijelölt, arra jogosult 

vadászatvezető vezeti. A vadászatvezető meghatározza a vadászatra kerülő területet, kijelöli a 

–megszámozott- lőállásokat, lő irányokat és a felvezetési útvonalakat. A vadászatvezető 

meghatározza a hajtóvonal kiindulási helyét és felállási vonalát, valamint kijelöli a hajtóvonal 

együtt haladását és iránytartását biztosító tapasztalt, és alapos terepismerettel rendelkező 

hajtókat. A vadászatvezető a vadászat megkezdése előtti eligazításon ismerteti a levadászásra 

kerülő területet, a hajtások számát és hozzávetőleges időtartamát, a lőhető vadfajt, továbbá 

megtartja a szükséges balesetvédelmi oktatást, mind a vadászoknak, mind a hajtóknak. A 

vadászatvezető ellenőrzi a vadászat személyi és tárgyi feltételeinek meglétét. A vadászat 

résztvevőit ellátja a szükséges jelzésekkel ellátott térképekkel. 

 

3.) Társas apróvad vadászatot a vadászmester, vagy az általa kijelölt, arra jogosult vadászatvezető 

vezeti. Vadászat előtt eligazítást tart, ahol ismerteti a vadászat módját a lőhető vadfajokat, 

ellenőrzi a vadászat személyi és tárgyi feltételeinek meglétét, szükség szerint kijelöli a 

szárnyvezetőket, megtartja a balesetvédelmi oktatást. 

 

4.) A társas vadászaton a vadászatvezető utasításait mindenki köteles betartani. A 

vadászatvezető kizárja a társas vadászatból azt, aki nem felel meg a  vadászat személyi 

feltételeinek, vagy magatartásával egyébként veszélyezteti a  vadászat biztonságát,  vagy 

megtagadja a vadászatvezető utasításait.  

 

5.) A társas vadászatot a részt vevők teríték készítésével és a vadnak járó végtisztesség 

 megadásával fejezik be. 

 

6.) Egyéni les vadászat esetén a vadász köteles a kiválasztott lest a lehető legrövidebb úton 

 úgy megközelíteni, hogy azzal sem az élőhelyet, sem más vadászatát lehetőleg ne zavarja. A 

leshelyet olyan időpontban kell elfoglalni, hogy a megközelítéssel a vadat és másik vadászt ne 

zavarja. A leshely sötétedés utáni elhagyása esetén a vadász köteles folyamatosan fényjelzést 

adni. 

 

7.) Amennyiben többen egyidejűleg, ill. megbeszélés alapján vadásznak ugyanazon 

 biztonsági körzetben, a leshelyet csak a megbeszélt időpontban, a megbeszélt  útvonalon 

szabad elhagyni, folyamatos fényjelzés mellett.  

 

8.) Cserkelő vadászat esetén, a cserkelés útvonalának meghatározásakor figyelembe kell  venni 

a területrészre beiratkozott más vadász helyét, valamint megközelítési és távozási útvonalát. 

Ilyen esetben az azonos biztonsági körzetben lévő vadászoknak előzetesen kötelezően 
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egyeztetni kell egymással. A cserkelés helyét, ill. útvonalát a vadászati naplóba pontosan és 

félreérthetetlenül kell megjelölni. 

 

9.) Egyéni vadászatot csak napkelte előtt egy órával lehet megkezdeni, és napnyugta után  egy 

órával be kell fejezni. Ez alól kivétel a vaddisznó és róka vadászata. 

 A vadkár elhárítás célú hatóságilag engedélyezett éjszakai vadászat esetén a fegyverlámpa 

 használata kötelező, egyébként „lő világ” után reflektor használata tilos. 

 

10.§. 

 

Egyes vadfajok elejtésének jogosultsága: 

 

1.) Vízi vadra, galambra és erdei szalonkára az engedélyezett monitoring eljárás keretében, 

valamint szőrmés és szárnyas kártevőkre a jogszabályban előírt feltételekkel és a 

vadászatonkénti darabszám betartása mellett minden a területen vadászati joggal rendelkező 

vadász és a meghívott vadászok korlátozás nélkül vadászhat.   

 

2.) Fácánt és nyulat az apróvad társasvadászati ütemterv szerinti vadászatokon a vadászati joggal 

rendelkezők és meghívott vadászok a vadgazdálkodási tervben engedélyezett mértékig külön 

korlátozás nélkül ejthetik el. Vaddisznót, gímszarvast és őzet a területen vadászati joggal 

rendelkező vadász és vendégvadász ejthet el a vadgazdálkodási tervben engedélyezett és a 

taggyűlés által meghatározott mértékig. 

 

3.) Bérvadász vadelejtési joga a bérvadászati szerződésben foglaltak szerint alakul.  

 

4.) A tagság vadászata a bérvadásztatás érdekében apróvad, vízi vad és nagyvad esetében is 

korlátozható. A lezárt területeket és a lezárás idejét a vadászmester a beírókönyvben 

elhelyezett értesítésben rögzíti. 

 

11.§. 

 

A hivatásos vadász: 

 

1.) A vadászmester és a hivatásos vadász, munkakörük, ill. megbízási szerződésük  szerinti 

szabályoknak megfelelően végzik a vadgazdálkodás konkrét munkálatait. 

 

2.) A vadászmester és a hivatásos vadász tevékenységüket a jelen rendtartás mellékletét 

 képező térképvázlaton megjelölt teljes területen látják el. Ők gondoskodnak a 

 vadászterületen a vadászati létesítmények – etetők, sózók, dagonyák, magaslesek, 

 lőállások, cserkész utak, egyéb közlekedő utak – létesítéséről, és folyamatos 

 karbantartásáról, a vadászterület folyamatos bejárásáról, a vadállomány 

 megfigyeléséről, a szárnyas és szőrmés kártevők apasztásáról, a sebzett vagy beteg vad 

kilövéséről. 

 

3.) A hivatásos vadász haladéktalanul jelenti felettesének, amennyiben a vadászterületen 

 jogosulatlan vadászatra utaló nyomokat, körülményeket fedez fel, vagy az élőhelyet, ill. a 

vadállomány egészségügyi állapotát veszélyeztető eseményt észlel. Hivatásos vadász ápolt, 
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gondozott, a magyar vadászati kultúrának megfelelő vadászias  öltözékbe, szolgálati 

jelvénnyel és igazolvánnyal látja el tevékenységét. 

A bérvadászok és a vendégvadászok kíséretét úgy végzi, hogy a vadászvendég a lehető 

 legnagyobb eséllyel elejthesse az általa meglőni kívánt vadat. A hivatásos vadász, kísérő 

vadászként udvariasan, de határozottan követelje meg, különösen a fegyverhasználatra 

vonatkozó biztonsági előírások betartását, valamint azt, hogy a  vadászvendég a megfelelően 

kiválasztott és elbírált vadra lőjön. 

 

4.) A vadászmester és a hivatásos vadász felelős, mint kísérő vadász a vadászat évszakhoz és 

időjáráshoz igazodó szervezésért, a vadászati mód kiválasztásáért, a vad elbírálásáért, a lőtt 

vad kezeléséért és szállításáért a jelen Házi Szabályzat 6. 7. 8. 9.§.- ban előírtak teljesítéséért.  

 

5.) A bérvadász: 

A bérvadász érvényes bérvadászati szerződés alapján fizetett díjazás ellenében  jogosult s 

szerződés szerinti fajú, darabszámú és trófeájú vadat elejteni. 

 

6.) A bérvadászat egyéni, vagy társas vadászat lehet. A bérvadász egyéni vadászaton 

 kizárólag kísérő vadász kíséretében vadászhat területen. A vadászat során a bérvadász köteles 

betartani a kísérő vadász utasításait, különösen a fegyver kezelés szabályaira és biztonságára 

vonatkozóan, valamint arra nézve, hogy mikor milyen vadra adhat le lövést, illetve a sebzett 

vad után keresésekor. 

  A bérvadász társas vadászaton a vadászatvezető, ill. a felvezető utasításait köteles 

 betartani, különösen a lőállás helyének és a lő irányoknak és a vadászat kezdete és 

 befejezése tekintetében.  

 

7.) A vendégvadász: 

 Vendégvadászatra a vadászterületen az érvényes vadászjeggyel és fegyvertartási 

 engedéllyel rendelkező magyar sportvadász jogosult, ill. a szükséges engedéllyel 

 rendelkező külföldi vadász, aki részére a Vt. a vadászatot engedélyezi. 

 

8.) A vendégvadász kizárólag a meghatározott területen, a meghatározott fajú, ivarú és 

 darabszámú vad elejtésére jogosult. 

 

9.) A vendégvadász kizárólag vadászkísérővel folytathat a területen egyéni vadászatot. 

 Személyi felelőssége különösen a jelen Házi Szabályzat 4. és 5. §.-ban írtak szigorú betartására 

terjed ki. 

 

12.§. 

 

A vadászrész: 

 

 A vadász térítés ellenében – ilyen térítésnek minősül a befizetett tagdíj és egyéb vagyoni 

hozzájárulás – igényt tarthat a taggyűlés által megállapított vadászrészre.  

A vadászt vadászrészként megilleti az általa elejtett vízi vad, az erdei szalonka, ill. az 

 elejtett nagyvad belsősége. Társas apróvad vadászat esetén a vadászatvezető által 

meghatározott módon a teríték megbontása után az arányosan jutó fácán, vagy nyúl. A 

vadászmester rendelkezése szerint a hivatásos vadász vadászrészt adhat a vadászati és 

vadgazdálkodási közreműködés figyelembevételével a vendégvadászoknak is. 
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13.§. 

 

A vadászat gyakorlására vonatkozó utasítások közlésének módja: 

 

1.) A Vt. Elnöke és vadászmestere a vadászati naplóban elhelyezett körlevéllel írásban értesíti a 

vadászokat a vadászat folytatására vonatkozó lényeges döntésekről, így különösen egyes 

területrészek lezárásáról, kíméleti vagy bérvadásztatási okokból, egyes vadfajok kilövési 

lehetőségeinek megszüntetéséről, vagy bármilyen egyéb, a vadászattal összefüggő 

rendelkezésről.  

A közlés a kifüggesztés napjától érvényes és kötelező. A vadász köteles a vadászati naplóba 

történő bejegyzéskor az aktuális körlevelet elolvasni, és az abban foglaltak szerint eljárni. A 

körlevélben közölt rendelkezés nem ismerésére senki sem hivatkozhat. 

 

2.) A vadász mindenkor köteles a Vt. elnökének, a vadászmesternek, ill. hivatásos vadászainak 

szóbeli intézkedését vagy utasításait is betartani. 

 

III. 

 

14.§. 

 

Baleset megelőzési szabályok 

 

1.) Vadászatokon italos, vagy fizikailag kimerült állapotban nem szabad részt venni. Ha a 

társasvadászat, vaddisznóhajtás során olyan időjárási viszonyok alakulnak ki, amelyek a 

biztonságos vadászat folytatását akadályoznák, a vadászat vezetője köteles a vadászatot 

félbeszakítani.  

2.) A hajtásban kijelölt lőállás a vadászat lefújása, illetve a hajtás befejezése előtt – az 

elsősegélyben részesítés esetét kivéve – nem hagyható el.  

3.) A társas vadászat színhelyére elsősegélydobozt kell vinni. Erről, valamint az elsősegélynyújtó 

felszerelések pótlásáról a vadászvezető gondoskodik. Egyéni és társasvadászat során minden 

vadász köteles egyéni sebkötöző csomagot magánál tartani.  

 

4.) Bármilyen személyi sérülés bekövetkezésénél elsődleges az emberi élet, testi épség és 

egészség védelme. 

 

 Személyi sérülés esetén a sérültet azonnal elsősegélyben kell részesíteni, és orvoshoz kell 

juttatni, vagy ha az indokolt, haladéktalanul értesíteni kell a mentőszolgálatot. Lőfegyver 

használatából eredő sérülésnél a helyszín változatlan hagyására, s a keletkezett nyomok 

megőrzésére kell törekedni a rendőri szerv megérkezéséig. Ilyen baleset esetében a hatályos 

vadászati jogszabályokban megjelölt eljárás szabályait be kell tartani. 

 

 Halálos kimenetelű vadászbalesetnél a helyszínt a rendőri szerv megérkezéséig biztosítani kell, 

egyúttal a lövés leadásával gyanúsítható személyektől a náluk lévő lőfegyvert és lőszert el kell 

venni.  

 

 

15.§. 
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Záró rendelkezés: 

 

A jelen Házi Szabályzat mint a Vadászat Helyi Rendje egy (1) példányát a Vadászati Hatóságnak 

meg kell küldeni, továbbá egy-egy példányt átvételt igazoló aláírás ellenében el kell juttatni a 

társaság minden egyes tagjához. 

Jelen Házi Szabályzat mellékletét képezi a vadászterület 1:20.000 léptékű térképe, a beíró 

körzet és biztonsági kerületek határainak megjelölésével. 

A Házi Szabályzat módosítása csak írásban történhet, a módosítás a fent megjelöltek részére 

 haladéktalanul megküldendő.  

 

Jelen Házi Szabályzatot az Abonyi Újvilág Vadásztársaság közgyűlése ..................................-án 

megtartott ülésén elfogadta. 

 

 

Abony, 2016. ………………………….. 

 

 

 

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

                     

            VT elnök                                   VT titkár 

 

 

 

 

     ……….........................……………….. 

       

     VT vadászmester 

 

 

 

……….........................………………..     .................................……………………………. 

               hitelesítő                                                                                                 hitelesítő 

2016.

Lőrinczi László                                                                                                      Valkó József     

         Retkes Kálmán

Ph.

09.23.

09.23.

Dányi Balázs Fekete Attila


