
Vigyázat, vadászat! ---- 2007. december 

 

Az őszi-téli időszakban megkezdődtek a társas vadászatok amelyek fokozott balesetveszéllyel 

járnak. A megyei vadászati hatóság éppen ezért a következőkben tájékoztatást szeretne 

nyújtani a vadászatra jogosultak részére, hogy a társas nagyvad vadászatok megrendezése 

során mely jogszabályi előírásokat kell betartani a balesetmentes vadászatok érdekében. 

Ismertetésre kerülnek a vadászatra jogosultak kötelezettségei és az ellenőrzések során 

felmerült néhány kérdésre is megpróbálunk választ adni. 

 

Jogosult kötelességei 

 Társas vadászatok ütemtervét szeptember 30-ig írásban bejelenteni 

 Az ütemtervben beálló esetleges változásokat két nappal a vadászat előtt bejelenteni 

 Vadászati engedéllyel vadászó személy vadászatát a vadászat előtt 24 órával 

bejelenteni 

 Hajtásonként legalább1:20.000 méretarányú térképet készíteni 

 Vadászatvezetőt állítani 

 A hajtók részére környezettől eltérő színű mellényt biztosítani, a vadászok részére 

kalapszalagot biztosítani 

 Lőállások és tilos lőirányok kijelölése 

 A vadászat helyszínén elsősegélynyújtó felszerelést biztosítani 

 

Vadászatvezető feladatai 

 A vadászat irányítása 

 A vadászat személyi feltételeinek ellenőrzése ( vadászjegy vagy vadászati engedély, 

lőjegyzék, fegyvertartási engedély) 

 A jogosult által rendelkezésre bocsátott azonositójeleket a vadászat megkezdése előtt 

átvenni és használni 

 Balesetvédelmi oktatást megtartani 

 Balesetvédelmi jegyzőkönyvet készíteni 

 A hajtás lefújása után  engedély nélkül lövést leadó vadászt a vadászatból ki kell zárni 

 

Vadász 

 Vadászjegyet vagy vadászati engedélyt, egyéni lőjegyzéket, fegyvertartási engedélyt a 

vadászat ideje alatt köteles magánál tartani és az arra jogosult személynek ellenőrzés 

céljából rendelkezésére bocsátani 

 A vadászaton az előírt egyéni sebkötöző csomagot magánál tartani 

 A vadászatvezető utasításait maradéktalanul betartani 

 

Balesetmegelőzési szabályok 

 

A társas nagyvad vadászatról hajtásonként külön legalább 1:20.000 mértarányú hajtástérképet 

kell készíteni. A hajtástérkép egy példányát a vadászat megkezdése előtt át kell adni a 

lőállásokban helyet foglaló valamennyi vadásznak, a vadászatvezetőnek, a hajtás- és 

szárnyvezetőknek, a felvezetőknek, a vadászaton gépjárművel közlekedőknek, a 

vadösszeszedőknek és az utánkeresőknek.  

A hajtástérkép tartalmi követelményei: 

 valamennyi lőálláson álló vadász helyzetét (ugyanazon a lapon), 

 a lőállásra felállított vadász helyzetét a tilos lőirányok egyértelmű feltüntetésével, 

 a hajtás irányát, 



 a szükséges biztonsági rendszabályok leírását, 

 a vadászatvezető, illetve a felvezető(k) elérhetőségét. 

 

Vaddisznó vadászatánál hajtóként az a személy alkalmazható, aki legalább a 16. életévét 

betöltötte. Nagyvad társasvadászata során a hajtóknak és az őket irányító mozgó vadászoknak 

a természeti környezet jellegétől eltérő, feltűnő színű mellényt, a vadászat többi 

résztvevőjének pedig a természeti környezettől eltérő feltűnő színű szalagot, vagy jelzést kell 

viselniük. A kalapon viselhető szalagoknál érdemes megjegyezni, hogy a keskeny és nem 

eléggé feltűnő színű pl.: piros szalagok nem alkalmasak a fedett terepen való észlelésre. A 

társas nagyvad vadászatok ellenőrzésén a vadászati hatóság örömmel tapasztalta, hogy 

néhány vadászatvezető a vadászok részére is kötelezővé tette a láthatósági mellény 

használatát. 

Az új típusú társasvadászati naplóban a vadászok aláírásukkal igazolják a balesetvédelmi 

oktatáson való részvételt. A vadászaton résztvevő egyéb személyek részére külön lapon kell 

balesetvédelmi jegyzőkönyvet készíteni, amit minden részvevő aláírásával igazol. 

Sík terepen egy vonalban kijelölt lőállások esetén kizárólag magasított lőállások használhatók. 

A lőállásoktól 5-15 méter távolságban feltűnő színű festékkel vagy szalaggal a tilos 

lőirányokat meg kell jelölni. Gyakorlati tapasztalatok szerint a szalaggal történő jelölés 

jobban érzékelhető és abban az esetben is alkalmazható, ha a lőállás közelében nincs 

megfelelő vastagságú fa. Nedves időben a fák kérgén nem minden esetben látható a festékkel 

történő jelölés. 

A lőállásokra a vadászatvezető vagy a felvezető kíséri a vadászokat. A lőállás elfoglalásakor 

a vadászatvezető vagy a felvezető ismerteti a vadásszal a szomszéd lőálláson álló vadászok 

helyzetét, a tiltott lőirányokat, a hajtás irányát, valamint a hajtás megindítását és végét jelentő 

jelzéseket.  

A lőállást a vadászat ideje alatt tilos elhagyni. A hajtás lefújása után  engedély nélkül lövést 

leadó vadászt a vadászatvezető köteles a napi vadászatból kizárni. 

 

Vadászélményekben gazdag, balesetmentes vadászatokat kívánva, üdvözlettel 

 

              Pecze István 

 


