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Javában benne vagyunk az őzbak vadászatban, amikor is szerte az országban, így 

megyénkben is számos hazai és külföldi bérvadász folytat vadászati tevékenységet a 

vadászterületeken. Éppen ezért a következő összeállítással szeretnénk egy kicsit segíteni, 

hogy mit illik tenni és mit nem egy vadásztatónak illetve vadászvendégnek. 

 

A vendégnél mindig előbb illik a megbeszélt helyre érkezni. Találkozáskor menjünk a vendég 

elé, köszöntsük, első találkozáskor mutatkozzunk be. Amennyiben több napot tölt el nálunk a 

vendég vagy bérvadász, segítsünk a csomagok ki-, és bepakolásánál. A fogadást követően 

tájékoztassuk a helyszínről, a vadászat programjáról. Járművünk legalább az első induláskor 

kívül-belül tiszta legyen. Mielőtt megkezdenénk a nagyvad vadászatot, ajánljunk fel 

próbalövésre lehetőséget. 

Cserkelés esetén a tervezett távolságról, nehézségekről előre tájékoztassuk a vendéget. 

Amennyiben a vendég túl melegen van öltözve, udvariasan figyelmeztessük, hívjuk fel a 

figyelmét a meghűlés veszélyeire. 

A vendégnek a vadászat során a kísérő tempóját, mozgását maximum két-három lépéssel 

lemaradva, lehetőleg a nyomába lépve kell követni. 

Figyelni kell a kísérő mozgását, hogy a jelzéseit érzékelni, végrehajtani tudjuk és megállni, ha 

ő megállt. A kísérőnek a vendég tempójához kell alkalmazkodnia. 

Mielőtt kibukkannának a dombél mögött, megvárni, amíg a vadász kifújja, kipiheni annyira 

magát, hogy szükség esetén lőni tudjon. 

Magasleshez érve a kísérő vadásznak kell elsőként felmenni. Ilyenkor illik a vendégvadász 

felszerelésének felvitelében segíteni. A lesen előforduló tevékenységet minden esetben meg 

kell beszélni a vadásszal. 

Lövést csak határozott, félreérthetetlen felszólítást, engedélyt követően lehet tenni. Lövéskor 

a kísérőnek meg kell figyelni a rálövés helyét és a vad jelzéseit. A kimúlt vadhoz a vendéget 

illik előre engedni. Ezt követően a nagyvadat méltó helyzetbe kell helyezni, a találat helyére 

sebtöretet (leveles ágdarab), a vad szájába utolsó falatot (amit a vad fogyasztana) kell 

helyezni. Mind az elejtőnek, mind a kísérőnek (és minden jelenlévőnek) kalapjukat kézben 

tartva legalább fél percig némán illik megadni a kimúlt vadnak a tiszteletet. 

A kalaptöretet (lehetőleg fenyő vagy tölgyleveles ágat) a kísérőnek a kalapjára helyezve az 

elejtőnek át kell adni. 

Ezt követően minden esetben terítéket kell készíteni, annak rendje módja, valamint az elejtett 

vadfajnak megfelelően. 

Amennyiben a vendég az elejtett vadból élete első vadját ejtette el, az avatás ünnepi 

ceremóniáját el kell végezni. Az elejtőnek a zsákmánynál szerényen illik viselkedni, 

fotózáskor a vad mögé kell térdelni. A vadra legfeljebb csak a puskát támaszthatja az elejtő. A 

fényképen a téma a vad legyen, s nem az elejtő. 
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