
 
Abonyi Újvilág vadásztársaság,  mint a 13-577250-308 kódszámú vadászterületen haszonbérlet útján 
gyakorolt vadászati jog jogosultja a vadászat  helyi  részletes  rendjét  a   Vhr. 2/A.§ (2) bekezdése  
alapján  az alábbi  

 
 

 HELYI  SZABÁLYZATBAN 
 
                                                          állapítja meg:  
 

I. 
Vadászterület 

                 
 

1. A vadászterület kódszáma:13-577250-308 
2. A vadászterület  nagysága : nettó 3995 ha . 
3. A vadászterület határának leírása: 1 sz : mellékletben 
4. A vadászterület térképi megjelölése: 1 sz : mellékletben 

 
 

II. 
A vadászatra jogosult és földtulajdonosi képviselő adatai 

 
 

A vadászatra jogosult: 
1. neve:Abonyi Újvilág Vadásztársaság   
2. székhelye: 2740. Abony.  
3. címe: 2740.Abony Bethlen G út .1 
4. a bírósági nyilvántartásba vétel:   
       Bírósági bejegyzés adatai:  
       Végzés száma:  
       Bejegyző bíróság:  
       Végzés kelte:  
 
 
A tulajdonosi közösség képviselőjének (közös képviselő): 
1. neve: Hamar Ilona 
2. lakhelye/székhelye: 2740.Abony .Harkányi F út 29 
3. elérhetősége: 06 30  884 2915 
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III. 
Vadászati jog gyakorlása                                                              

 
 1. Az  I/3. pontban meghatározott   vadászterületen   a társult vadászati  jogot a  vadászatra 
jogosult haszonbérlet útján gyakorolja. 
 
2. A  vadászati jogviszony kezdetének időpontjában  ( 2017. március  1.)  az   I/3. pontban megjelölt 
vadászterületen élő  vadállomány faj- és darabszáma  becslés alapján  
 
         Őz:580 db. 
         Mezei nyúl :300 db         . 
        Fácán :420 db 
 
3. A  vadászatra jogosult köteles az  üzemterv időtartama alatt  a vadállományt  a jóváhagyott 
vadgazdálkodási  üzemtervnek megfelelő szinten tartani , illetve  a vadgazdálkodási üzemtervben 
foglaltakat betartani. 
 
4. A   vadászatra jogosult köteles a vadkárok megelőzése érdekében: 

- amennyiben a vad életmódja azt indokolja, annak elriasztásáról gondoskodni,  
- a károkozás közvetlen veszélye esetén az érintet föld használóját értesíteni, 
- a vadászati jog gyakorlását úgy megszervezni, hogy az a föld használatával összefüggő 

gazdasági tevékenységgel összhangban legyen, 
- szükség esetén vadkárelhárító vadászatot tartani. 

 
5. A földtulajdonosok a vadkárok, valamint a vadban okozott károk megelőzése   

érdekében: 
- kötelesek a vadkár elhárításában, illetőleg csökkentésében közreműködni,  
- kötelesek a károsodás vagy a károkozás közvetlen veszélye esetén a vadászó földtulajdonosokat 

vagy a közös képviselőt értesíteni, 
- kötelesek a vadállomány kíméletéről megfelelő eljárások alkalmazásával gondoskodni,  
- jogosultak a vadállomány túlszaporodása miatt a vadászati hatóságnál állomány-szabályozó 

vadászat elrendelését kezdeményezni. 
 
 
6. A vadgazdálkodási tervek elkészítéséért  a vadászmester felelős. 
7. A vadászatra jogosult tajgainak nevét, lakcímét és vadászjegyének számát a jelen helyi szabályzat 

2 sz : melléklete tartalmazza. 
8. A kompetencia mértékét a vadászatra jogosult a házi szabályzatban határozza meg. 

 
IV. 

A vadászat rendje 
 

1. Az azonosító jelek használatának részletes szabályai: 
 
1. A nagyvad vadazonosító jelek elszámolásáról, beszerzéséről és kiosztásáról a vadásztársaság 

elnöke gondoskodik. 
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Az azonosító jelek a vadásztársaság székhelyére érkeznek, amely a vadásztársaság elnökének a 
címe is egyben. 
 
A vadászmester és a hivatásos vadász is itt vehetik át az azonosító jeleket. 
 

2. Egyéni vadászat előtt köteles a vadász az azonosító jelet átvenni és a vadászat alatt magánál 
tartani. 

 
3. Az azonosítójelre vonatkozó főbb eljárási szabályok: 

 
- Az azonosító jelet a nagyvad hátsó lábán a csánk fölött – a horgasinat (Achilles-ín) befoglalóan 

– a nagyvad birtokbavételét követően azonnal be kell helyezni. A behelyezéskor az elejtés, 
illetve a birtokbavétel hónapját és napját az azonosító jelről el kell távolítani. A vad 
elszállítását csak azonosító jellel történt megjelölését követően szabad megkezdeni. 

- annak számát az egyéni lőjegyzékben és a vadászati naplóban rögzíteni kell, 
- ezek után a leadó helyre szállítható a vad. (Húsvizsgálati okiratok  kíséretével) 
- Az azonosító jelen szereplő adatokat a nagyvad felvásárlója, felhasználója vagy feldolgozója 

oly módon köteles a megfelelő bizonylatokba bejegyezni, hogy abból a vad vadászterületről 
való származása is megállapítható legyen. A behelyezett azonosító jelet a vad csánkján a vad – 
egésze vagy zsigerelt teste – feldolgozásáig meg kell őrizni. 

- A vadász a vadászati jogszabályokban  meghatározott vadfaj vadászata esetén az azonosító 
jelet a vadászat alkalmával köteles magánál tartani, és azt a vadászatra jogosult képviselője, a 
hivatásos vadász, a tájegységi fővadász, a vadászati, természetvédelmi hatóság vagy a 
rendőrség felhívására bemutatni. 

- A vadászat rendje megsértésének minősül az azonosító jel használata során a használatra 
vonatkozó rendelkezések be nem tartásával folytatott vadászat is. 

- A vadászati hatóság csak annak a vadnak a trófeabírálatát végezheti el, amely egyedi 
azonosítójelének számát a vadászjeggyel vadászó vadász egyéni lőjegyzékébe, valamint a 
vadászatra jogosult által vezetett teríték-nyilvántartásba bevezették. 

- a vadgazdálkodási szabályok megsértésének minősül az is, ha a vadászatra jogosult nem veszi 
át a vadászati hatóságtól az azonosító jeleket, illetve nem készíti el a felhasználásukra 
vonatkozó részletes szabályokat, a vadászévre kiadott azonosító jelek felhasználásáról 
határidőben nem számol el a vadászati hatóságnak, vagy a jogosultság megszűnését követő 15. 
napig az azonosító jelekkel nem számol el. 

 
4. Sikertelen vadászat esetén minden vadász köteles a felvevő helyen visszaszolgáltatni az azonosító    

jelet, mivel az szigorú elszámolás tárgyát képezi. Azonosító jel elvesztése anyagi felelősséggel jár , 
első esetben 5000,-ft második esetben és  után minden alkalommal 20.000,-ft Melyet a 
vadásztársaság pénztárába 15 napon  kell befizetni. 
5. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos  vadászati  

jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
 
 
 

2. A vadászat rendje: 
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Vadászni csak a törvény által nem tiltott módon és csak a vadászat rendjének megfelelően lehet. A 
jogosult felelős a vadászat rendjének megtartásáért. 
 
A vadász a vadászat megkezdése előtt köteles a jogosultnál – annak vadászmesterénél vagy a 
kijelölt vadászatvezetőnél – az előírt rendben jelentkezni. Egyéni vadászat esetén a jogosultnál való 
jelentkezésnek minősül a vadászatnak a vadászati napló vezetésére meghatározott szabályok 
szerinti bejegyzése is. A vadász e rend szerinti jelentkezésével a jogosult hozzájárulása a 
vadászathoz megadottnak tekinthető. Egyéni vadászati módok esetén a jogosult köteles a 
vadászatok rendjére és a balesetvédelmi oktatást legalább évente egy alkalommal kell tartani a 
vadászatra vonatkozó szabályokról és erről jegyzőkönyvet kell felvenni A vadászat megkezdése 
előtt pedig minden esetben balesetvédelmi eligazítást kell tartani, amit a résztvevők aláírásukkal 
igazolnak. 
 
A vadászatvezető, illetve a kísérővadász köteles a vadászat megkezdése előtt meggyőződni arról, 
hogy a vadász rendelkezik-e a vadászat gyakorlásának személyi feltételeiről. Így a vadászat 
vezetője a vadászat megkezdése előtt  köteles ellenőrizni:  
- a vadászigazolványt  
- a vadászjegyet 
- a fegyvertartási engedélyt 
- a lőjegyzéket 
- a fegyver vadászatra alkalmasságát  
- a sebkötöző csomagot 

 
A vadász saját felelősségére vesz részt a vadászaton és köteles megtartani a vadászat rendjéért felelős 
személy által meghatározott szabályokat. A vadászaton nem vehet részt az alkohol, valamint a 
vadászati képességére hátrányosan ható szer befolyása alatt áll, továbbá olyan személy, aki egyébként 
nincs a biztonságos vadászathoz alkalmas – egészségi vagy tudati – állapotban. Az ilyen személyt a 
vadászaton való részvételből haladéktalanul ki kell zárni. 
 
A vadászatra vonatkozó szabályok, illetve utasítások megszegőjét a vadászatvezető, egyéni vadászat 
esetén a jogosult vagy a hivatásos vadász figyelmezteti, súlyosabb esetben a vadászatból kizárja.  
 
A jogosult – a vadászat formájától függetlenül – köteles a vadászat lefolyásának utólagos ellenőrzésére 
alkalmas naplót (vadászati napló) vezetni, továbbá a vadászat befejezését követően köteles az elejtett 
vadról nyilvántartást vezetni. (teríték nyilvántartás). 
 
A vadászjegyet, az egyéni lőjegyzéket, a vadászati naplót, a teríték nyilvántartást és a jogosult 
dokumentumokat a vadász, illetve a jogosult – az eredeti bejegyzésekkel – legalább öt évig köteles 
megőrizni. 
 
Egyebekben a vadászat további részletes rendjére a vadászati jogszabályok az irányadók. 
 
3. Hivatásos vadász alkalmazása 
 
Jogosult minden megkezdett háromezer hektár után legalább egy hivatásos vadászt köteles alkalmazni. 
 
A hivatásos vadász részére a jogosult egyenruhát és felszerelést biztosít. 
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A jogosult gondoskodik a hivatásos vadász vadászjegyének kiváltásáról, érvényesítéséről, valamint a 
vadász felelősségbiztosítás megkötéséről. 
 
A hivatásos vadász közvetlen felettese a vadászmester, munkáltatója a közös képviselő. 
 
A hivatásos vadászra egyebekben a vadászati jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 
V. 

A vadkárért való felelősség 
 
1. A vadkár és a vadászati kár megtérítésére vonatkozó megállapodás megkötésére a vadászatra 

jogosult képviselője  jogosult, aki erről a közgyűlésen évente köteles beszámolni. 
 
2. A vadkár és a vadászati kár megtérítésével kapcsolatos esetleges peres eljárásokban képviselő 

jogosult jogi képviselőt vagy igazságügyi szakértőt igénybe venni. 
 
3. A vadkár és a vadászati kár megtérítésével kapcsolatos szabályokra a vadászati jogszabályok és a 

Ptk. rendelkezései az irányadók. 
 

VI. 
Egyéb rendelkezések 

 
1.A jelen helyi szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az 1996. évi  LV. tv. és végrehajtási 

rendeletei, illetve a vadászatra és a vadgazdálkodásra vonatkozó egyéb jogszabályok az 
irányadók. 

2. A helyi szabályzatot a vadászati napló és a teríték – nyilvántartás mellé is el kell helyezni, illetve 
csatolni kell. 

 
Kelt :Abony.2017.01.16                                                        ------------------------------------------- 
                                                                                         Lőrinczi László.2740 Abony Bethlen G út 1 út 
                                                                                                  vadászatra jogosult  képviselője: 
 

      Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
 
1. Név: Fekete Attila                                                   2.  Név: Gyarmati Mihály 

Lakcím: 2740.Abony. Csiki G út 2/b                           Lakcím:2740. Abony Világszabadság út 14 
Aláírás:                                                                         Aláírás: 
 

 
Mellékletek: 
 

1. sz Melléllet:   a vadászterület térképe és határleírása. 
2.   sz. Melléklet:  a vadászatra jogosult tagnévsora adatokkal    

 



 
 

6

 


