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I. 
Általános rendelkezések 

 
1) A házi szabály célja, hogy a kialakult szokásoknak, a helyi sajátosságoknak megfelelően rendezze 

azokat a kérdéseket, melyeket a vadászattal kapcsolatos alapszabály, jogszabályok és a felsőbb 
szabályzatok nem rendeznek. 

2) E szabályzatokkal arra törekszünk, hogy egyesületünk fegyelmezett tagjainak kulturált szórakozást 
biztosítsunk, a vadgazdálkodási, környezet – és természetvédelmi célkitűzéseink megvalósítása 
kapcsán. 

3) A házi szabály személyi hatálya kiterjed mindenkire, aki vadászterületünkön vadászik, egyesületünk 
életében tagként vagy munkavállalóként illetve meghívottként részt vesz. 

4) A házi szabály területi hatálya kiterjed a vadásztársaság bérleti szerződésében meghatározott 
területeire. 

 
II. 

A vadászat rendje, vadászati módok 
 

1) Minden vadászat során kímélni, óvni kell a természet értékeit és az ember alkotta létesítményeket, 
növényi kultúrákat. Kerülni kell ezek károsítását. Vadászati érdekből sem szabad a természeti 
szabályokat sérteni. 

2) A vadászati tervet apró és nagyvad tekintetében a tagjaink szórakozását is biztosító vadászattal, 
továbbá bérvadásztatással kívánjuk megvalósítani. 

3) A bérvadásztatás célja, hogy a vadásztársaság gazdasági helyzete stabil legyen, de ne veszélyeztesse 
az egyesületi életet. 

4) Fácán és nyúl csak az ELNÖKSÉG által szervezett társasvadászaton ejthető el. Minden más vadfaj a 
vadászatra érvényes szabályok szerint egyéni vadászat során is elejthető. 

5) Vadászati idényenként társasvadászatot tartunk. Ezek ütemtervét az ELNÖKSÉG a vadászatok 
megkezdése előtt kiadja minden tagnak és a hivatalos vadásznak. 

6) Kárelhárító vadászatot is szervezhet az ELNÖKSÉG a mezőgazdasági kártételek csökkentése végett. 
7) A vadásztársaság területén minden a jogszabályban engedélyezett vadászati mód gyakorolható. 
8) Minden vadászati tevékenységet, annak megkezdése előtt a naplóba be kell jegyezni, a bejegyzést 

egyéni vadászat esetében annak folytatója, míg társas vadászat esetében a vadászat vezetője köteles 
foganatosítani. Bérvadászat esetén a bejegyzést a vadászatra jogosult vagy a megbízottja hajtja 
végre. 

9) A beírásnak tartalmaznia kell: 

a. a vadászat pontos hely meghatározását 

b. vadászat kezdő és várható befejező időpontját 

c. vadászaton résztvevők nevét 

10) Társasvadászat ideje alatt egyéni vadászat nem folytatható, kivétel a bérvadásztatás. 
11) Társas vadászatot az ELNÖKSÉG szervezi.  
12) A vadásztársaság 30 biztonsági körzettel rendelkezik. A biztonsági körzetek határairól térkép készült, 

amelyből miden tag részesült, valamint az egyéni teríték nyilvántartó mellékleteként megtalálható. 
 

A vadásztársaság területén alkalmazható vadászati módok: 
 
1) egyéni vadászat 
2) társas vadászat 
3) Egyéni vadászaton lőhető: nagyvad, apróvad, lőhető szőrmés és szárnyas kártékony vadfaj, a Házi 

Szabály II. pontjának (4) bekezdésében foglaltak kivételével. 
4) Társas vadászaton lőhető: nagyvad, apróvad, lőhető szőrmés és szárnyas kártékony vadfaj. 
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5) A területen a cserkelés egy körzet beírásával, napkeltétől 14 óráig engedélyezett. 
6) Egy vadász egy biztonsági körzetet foglalhat le, kivéve bérvadásztatás esetén. Megbeszélés esetén egy 

körzetben több vadász is lehet, de ezt naplózni kell mindenkor, az egyéni vadászati naplóban – 
„EGYEZTETVE” megjelöléssel. 

 
III. 

A vadászatvezető feladatai és jogköre 
 

1) A résztvevők egyéni felelősségének érintetlenül hagyása mellett a vadászatvezető felelős a vadászat 
szabályszerű és biztonságos lefolytatásért. Ezért utasításait – ha azok jogszabállyal vagy hatósági 
utasításokkal nem ellentétesek – a résztvevők az egyébként viselt vadászati tisztségüktől függetlenül 
kötelesek maradéktalanul betartani. 

2) A vadászat előkészítése során a vadászatvezető megszemléli a meghajtásra tervezett területet, hogy 
pontos képe legyen a mezőgazdasági munkák állásáról. Ennek megfelelően készíti el a részletes esti 
tervet, amelyet eligazításkor ismertet. Gondoskodik a személy- és vadszállítás eszközeiről, hajtókról 
stb. 

3) A vadászat során indítja a vadászokat és hajtókat, a hajtás során pedig irányítja a hajtás lefolyását. 
Ügyel arra, hogy minden résztvevő betartsa a vonatkozó rendelkezéseket, hogy a lőtt vadakat 
megkeressék, és azok átadásra kerüljenek. 

 
IV. 

Vendéghívás 
 

1) Vadászatra mind az ELNÖKSÉG, mind a tagok vendéget hívhatnak, melynek feltétele a 
jogszabályokban lefektetett, előírt iratok megléte és érvényessége. 

2) A vendéghívást az ELNÖKSÉG. szabályozhatja. 
 

V. 
Baleseti elhárítás 

 
1) A vadásztársaság tagjai évente baleset elhárítási oktatáson kötelesek részt venni. Az oktatás 

megszervezése, jegyzőkönyvi rögzítése az ELNÖKSÉG. kötelessége. Az oktatást elmulasztó tag 
vadászati tevékenységet nem folytathat. 

2) A vadászat megkezdése előtt a vadászat naplózásával egy időben kötelező tájékozódni az ELNÖKSÉG 
illetve a felügyeleti szervek értesítéséről, határozatairól, mely értesítések az egyéni teríték 
nyilvántartó könyv mellett találhatóak. 

 
VI. 

Vadászrész 
 

1) A tagok évente vadászrészre jogosultak. A mértékét az ELNÖKSÉG javaslata alapján a közgyűlés hagyja 
jóvá. 

2) Társas vadászaton a vadászatvezető a vadgazdálkodási tervnek, tovább az ELNÖKSÉG döntésnek és a 
teríték mértékének megfelelően állapítja meg esetenként a vadászrész mennyiségét. 

3) Aki roncsolt vadat ad le a terítékbe, az vadászrészként azt kapja vissza. 
 

VII. 
A hivatásos vadász vadászati tevékenysége 

 
1) Munkaköri kötelessége a kártékony vad létszámának csökkentése. A hasznos vad vadászata a 

hivatásos vadásznak nem feladata, de adott esetben az ELNÖKSÉG engedélyezheti. 



Cseralja Vadásztársaság Buzsák Házi Szabály 

 
3 

 

2) Vendéget nem hívhat. 
VIII. 

Vadgazdálkodás 
 

1) A vadgazdálkodási feladatokban való közreműködés személyes munkával, tagdíjfizetéssel és vagyoni 
hozzájárulással minden tagnak kötelessége. 

2) Élőhely fejlesztési tervünk kiterjed a meglévő adottságok megőrzésére, pótlására, s ahol lehetséges a 
fejlesztésre is. 

3) Vadállományunk minőségjavítását – a mennyiség fenntartása mellett – elsőrendű feladatunknak 
tekintjük. Őzállománynál ezt selejtezéssel kívánjuk elérni. 

4)  A területünkön élő vad, nemkülönben a lőtt vad, valamint az eszközállományunk jelentős érték. 
Megóvásuk a tagoknak és alkalmazottaknak egyaránt kötelessége. Már a lövés leadásánál ügyelni kell 
a vadászias lőtávolságra. Kerülni kell a csak véletlenül eredményes távoli és roncsolást eredményező 
közeli lövéseket. Az utánkeresést lelkiismeretesen kell elvégezni. 

5) A lövést leadó vadászt segítsék szomszédjai a lőtt vad felkutatásában. Gondoskodni kell arról, hogy 
minden lőtt vad terítékre kerüljön. A roncsolt vadat a lövőnek kell kiosztani.  

6) Élő vad állományunk védelme nemcsak a hivatásos vadásznak, hanem minden vadásznak kötelessége. 
Állatbetegség fellépése esetén állatorvosi közreműködéssel gondoskodunk az egészségvédelemről. 

7) Természetvédelem terén fennálló állampolgári kötelességünkre tekintettel, vadászati tevékenységet 
csak természetkárosítás nélkül folytatunk. 

 
IX. 

Egyesületi élet, a tagok jogai és kötelezettségei: 
 

1) A belépéskor a felvett tag vagyoni hozzájárulást köteles fizetni a Vt. Gazdasági felelősénél 
készpénzben. Ezen kívül a vadászmester utasítása alapján, a vadásztársaság érdekeinek 
figyelembevételével, 2 db magaslest építeni, vagy 20 000 – 20 000 Ft értékben megváltani, minden új 
tag felvételét követő 3 hónapon belül.   

2) A tagok tagdíjat fizetnek. 
3) A belépési díj és a tagdíj adott évben meghatározott módon történő meg nem fizetése esetén a tagot 

egyszeri alkalommal írásban fel kell szólítani, amennyiben az írásos felszólításban megjelölt 
határidőig nem történik meg a befizetés úgy a tagsági viszony törlendő. 

4) A vadásztársaság területén lévő földtulajdonosok belépési díja: 
a) 50-200 ha tulajdon esetén 70 % 
b) 200 ha tulajdon felett 50 %-  a mindenkori belépési díjnak 

5) Minden tag köteles személyes munkával is részt venni a vadásztársaság közös feladatainak 
megvalósításában, az elszámolás alapján az ELNÖKSÉG javaslatára a közgyűlés állapítja meg, mely 
végösszeg része az éves mindenkori tagdíjnak. 

6) A vadásztársaság hozzájárul a tagcseréhez, ha szándékát január 1-ig, illetve június 31-ig jelzi írásban az 
elnöknek. A tagcserében érintett tag köteles tagságát a vadásztársaságnak felajánlani, hogy olyan 
személy kerüljön a tagjai közé, aki erre méltó.  

7) A tagság ajándékozható, ill. halál esetén örökölhető a házastárs és a volt tag gyermeke részére. Nekik 
belépési díjat nem kell fizetni! 

8) A tagfelvétel, tagcsere és tagdíjat minden évben az ELNÖKSÉG javaslata alapján a közgyűlés dönti el.  
 

X. 
Vegyes rendelkezések 

. 
1) A vadásztársaságba újonnan felvételt nyert tag egyéni vadászatot csak a vadásztársaság területének 

és szabályzatainak pontos megismerése után folytathat, (vagy egy megfelelő területismerettel 
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rendelkező taggal egy azonos körzetben), mely ismeretek megszerzését a vadászmester állapítja meg 
írásban. 

2) A területen lévő valamennyi fix és mozgatható magasles a vadásztársaság tulajdonát képezi. Azokat 
valamennyi tag jogosult használni, kivéve az egyéni szórós leseket. Magasles csak az ELNÖKSÉG 
engedélyével készíthető. 

3) A vadásztársaság tagjai a vadászmesterrel történt előzetes egyeztetést követően az ELNÖKSÉG 
határozata után, vadásztársaság területén szórót üzemeltethetnek. 

4) A tag betekinthet a vadásztársaság irataiba, de magához nem veheti, előzetes egyeztetés alapján a 
reszort felelősöknél. 

5) Társas apróvad vadászatra meghívott vendég ELNÖKSÉG által meghatározott részvételi díját a 
meghívó köteles legkésőbb a vadászat megkezdésekor a vadászat vezetőjének átadni, aki a 
vadásztársaság pénztárába köteles azt befizetni. 

6) A tag vadat vásárolhat, vaddisznóból egy darabot II. osztályú áron, a többi vadat a mindenkori I. 
osztályú áron, mérlegelés után lehet megvásárolni. A vad árát 7 napon belül a Vt. Gazdasági 
felelősénél kell befizetni. 

7) Az elejtő vadász a vadászatra jogosulttól kizárólag magánfogyasztás céljára végső fogyasztóként átvett 
vagy megvásárolt vaddisznó előzetes trichinella vizsgálatáról egyénileg gondoskodik. A vizsgálat 
elmulasztásából keletkező joghátrány kizárólag a végső fogyasztót terheli. 

8) Az elejtett vaddisznót 25 kg zsigerelt súlyig, mérlegelése után az elejtő vadász megtarthatja, a 
kompetencián felül.  

9) A megvásárolt, a vadászrészként lőtt illetve a trófeás vadat (a vaddisznó kant is) minden esetben 
köteles a tag valamely ELNÖKSÉGI tagnak bemutatni. A vadász a leadásra szánt vad beszállításáról 
köteles gondoskodni a törvényben előírtak alapján. A beszállítás költségét /50 km (Buzsák – 
Lengyeltóti - Öreglak, Öreglak – Lengyeltóti - Buzsák)/ a mindenkori szabályok alapján a társaság 
pénztárából felveheti. Az un. vadászrészt, illetve a megvásárolt lőtt vadat „származási bizonylat lőtt 
vadra„ szóló igazolás kiállítása után lehet elvinni. 

10) Az elejtést követő hanyag kezelés miatt értékesíthetetlen nagyvad árát, annak hanyag kezelője az 
adott vadfaj mindenkori I. osztályú átvételi értékén köteles megfizetni a vadásztársaságnak. 

11) Kisorsolt szarvasbika elejtési lehetősége tárgyév október 15-ig áll fenn. Október 15. után a terv 
mértékéig minden tag elejthet szarvasbikát. 

12) Kisorsolt őzbak elejtési lehetősége tárgyév augusztus 15-ig áll fenn, és csak 330 gr maximált 
trófeasúlyig. Augusztus 15. után a terv mértékéig minden tag elejthet őzbakot. 

13) Vendégvadász kisérését a vendéghívó köteles biztosítani. 
14) Az ELNÖKSÉG vendégét az ELNÖKSÉG képviselője vagy hivatásos vadász kíséri. 
15) Bérvadászt a hivatásos vadász, vagy vadászmester felkérése alapján a vadásztársaság erre alkalmas 

tagja kísérheti. 
16) A vadászkutyák képzésére a KÉKAI, valamint az ÖREGLAKI rét áll rendelkezésre. A képzés során a tag 

lőfegyvert viselhet, lőhető szőrmés és szárnyas kártékony vadat elejthet. Tevékenységét a vadászati 
naplóba be kell jegyezze. 

17) A vadásztársaság ELNÖKSÉGE különösen indokolt esetben a tagok vadászatát, a vadászat módját, 
térben és időben korlátozhatja. 

18) Az azonosító jeleket a vadászatra jogosult megbízottja veszi át az illetékes hivatal területi szervénél, 
a Hivatal felé felel mindenkori elszámolási kötelezettséggel. Az átvett azonosító jelekről 
nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza az azonosító jel sorszámát, az átvevő vadász nevét, 
az átadás időpontját, a felhasználás dátumát, a vadfaj megnevezését, a vadfaj ívarát, a vadfaj végső 
felhasználóját. A vadászatra jogosult megbízottja minden vadászati év kezdetén átad a 
vadásztársaság tagjainak egyéni vadászat céljára 2 db. azonosító jelet, melyeket a vadásztagok 
felhasználás esetén folyamatosan pótolnak. Társas vadászat esetén a vadászat vezetője köteles 
előzetesen a vadászatra jogosult megbízottjától átvenni a szükséges számú azonosító jelet. A 
vadászati év végén a vadásztársaság minden tagja, alkalmazottja köteles az általa felvett azonosító 
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jelet leadni a vadászatra jogosult megbízottjának . A vadászatra jogosult megbízottja a mindenkori 
vadászmester. 

19) A vadásztársaság Alapszabályában, Házi Szabályzatában, Fegyelmi Szabályzatában rögzítetteket a 
vadásztársaság tagjainak kötelessége megismerni, vendégvadásztatás alkalmával a vendégül látott 
vadásztárssal azok tartalmát megismertetni. 

20) A házi szabályban nem szabályozott kérdések végrehajtásában a vadászati törvén és végrehajtási 
rendeletében foglaltak a meghatározók. 

21) E szabályok megszegése fegyelmi vétségnek számít, és fegyelmi eljárást von maga után. 
 
 
 

A jelen Szabályzatot a „CSERALJA” Vadásztársaság Buzsák 2019. 03.02. napján megtartott 
közgyűlése tárgyalta meg és fogadta el azzal, hogy 2019.03.02. lép hatályba. Ezen a napon a 
korábbiakban keletkezett szabályzat hatályát veszti. 

 
 
 
Buzsák, 2019.03.02.    
 
 
…………………………………………………….                                 
                   Vt. elnöke                                                                             
 
 
 
...………………………………………………….                                               ……………………………………………………. 
                hitelesítő                                                                                               hitelesítő 

 


