
A társasvadászatról --- 2012. szeptember 

 

A megyei vadászati hatóság az alábbiakban tájékoztatást szeretne nyújtani a vadászatra 

jogosultak részére a fokozott balesetveszéllyel járó társasvadászatok szervezésére vonatkozó 

jogszabályi előírásokról, valamint azok gyakorlati alkalmazásáról, kiegészítve az ellenőrzések 

során szerzett tapasztalatokkal.  

 

A társas vadászatok szervezése során első lépésként a tervezett vadászatok időpontját 

szükséges meghatározni. A vadászatok időpontjait tartalmazó ütemtervet a vadászati hatóság 

részére a szeptember 30-ig meg kell küldeni. A tervezett vadászatok időpontjaiban beálló 

változást, a vadászat kezdetét megelőző két nappal a vadászati hatóság részére be kell 

jelenteni. A vadászati ütemtervnek tartalmaznia kell a vadászat napját, a gyülekező időpontját 

és helyét továbbá, szükséges meghatározni, hogy a vadászatot apró, vagy nagyvadfajokra 

tervezik. Amennyiben a vadászat megtartását az időjárási, vagy egyéb tényezők nem teszik 

lehetővé, kérjük haladéktalanul a vadászati felügyelő kollégák részére telefonon jelezni. 

 

Társas vadászati mód esetén a vadászatra jogosult köteles vadászatvezetőt állítani. A vadászat 

vezetője érvényes vadászjeggyel, és legalább középfokú vadászati-vadgazdálkodási 

képesítéssel rendelkező személy lehet. A vadászati végzettséget ellenőrzés során igazolni 

szükséges, ezért a képesítést igazoló dokumentumot, vagy annak másolatát a 

vadászatvezetőnek a vadászaton magánál tartani.  

 

A vadászatvezető kötelessége a vadászat személyi feltételeit (érvényes állami vadászjegy, 

vagy vadászati engedély, érvényes fegyvertartási engedély) a vadászat megkezdése előtt 

ellenőrizni. A vadászat előtt megtartott eligazításon ismertetni szükséges a fontosabb 

balesetvédelmi szabályokat, a vadászat kezdetét és végét jelentő jeleket, és a vadászat során 

elejthető vadfajokat.  

A társasvadászat naplózása során a vadászok aláírásukkal igazolják a balesetvédelmi 

oktatáson való részvételt. A vadászaton részvevő egyéb személyek részére (hajtók, 

vadösszeszedők) külön lapon szükséges balesetvédelmi jegyzőkönyvet készíteni.  

 

Felhívom a figyelmet, hogy a Magyarországon állandó lakcímmel nem rendelkező személyek 

(külföldi állampolgárok) kizárólag állami vadászati engedély birtokában folytathatnak 

vadászatot. A vadászati engedéllyel rendelkező személy vadászatát, a vadászat megkezdése 

előtt 24 órával a vadászati hatóság részére írásban be kell jelenteni. Ha a vadászati engedélyt a 

vadászatra jogosult biztosítja a külföldi vadászvendég részére, akkor a következő iratok 

szükségesek a vadászati engedély kiváltásához: meghívólevél, személyazonosságot igazoló 

iratok fénymásolata, fegyvertartási engedély vagy fegyverútlevél fénymásolata, 

felelősségbiztosításról készült számla és bélyeg, meghatalmazás. 

 

A vadászaton hajtóként résztvevő személyek részére a vadászatra jogosult köteles a 

környezettől eltérő színű mellényt biztosítani, és a mellények használatáról a vadászat alatt 

gondoskodni. A vadászok részére a kalapszalag használata kötelező, de javasoljuk a vadászok 

részére is a mellény használatát. A környezettől eltérő színű mellény használata a vadászat 

eredményességét nem befolyásolja, ugyanakkor a baleset megelőzési szempontból 

nagyméretű, és fedett terepen jobban látható felületet ad, mint a kisméretű kalapszalag, 

amelyet akár egy vastagabb ág is kitakarhat. 

 

A lőállásokat, és a lőállásoktól 5-15 méter távolságban a tilos lőirányokat feltűnő színű 

festékkel vagy szalaggal ki kell jelölni. A tilos lőirányok kijelölése során figyelembe kell 



venni azt a tényt, hogy a lőálláson helyet foglaló vadász nem egy ponton fog tartózkodni. 

Életszerűtlen azt feltételezni, hogy a hajtások időtartama alatt a vadász kizárólag egy ponton 

áll és onnan nem mozdul el. Mindezek tudatában a tilos lőirányokat úgy célszerű kijelölni, 

hogy a vadász kis mértékű (1-2 méter nem meghaladó) elmozdulását követően is betöltsék 

baleset megelőzési funkciójukat. A tilos lőirányok kijelölése során célszerű a tiltott szakaszok 

két végét jelölni, majd a lőállásra állított vadászt tájékoztatni arról, hogy a két végén jelölt 

terület irányába tilos lövést leadni. A felvezetők részére érdemes jól látható festéket, vagy 

szalagot biztosítani, így a korábban kijelölt és esetleg megrongálódott jelöléseket azonnal 

lehet pótolni. 

 

A lőállásokra a vadászatvezető, vagy a felvezetők kísérik a vadászokat. A lőállás 

elfoglalásakor a felvezető tájékoztatja a vadászt a szomszédos lőállások helyzetéről, a tilos 

lőirányokról, a hajtás irányáról, továbbá a hajtás kezdetét és végét jelölő jelzésekről. A hajtás 

lefújása után engedély nélkül leadó vadászt a vadászatból ki kell zárni. 

 

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. 

 

Amennyiben a hajtástérkép nem tartalmazza a felsorolt tartalmi követelményeket a vadászati 

hatóság a társasvadászat megrendezését megtiltja!  

 

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

vadászatánál pedig a 14. életévét betöltötte. Sebzett, vagy lefogott vadat a hajtóknak tilos 

megközelíteni. Ha a vadászat során a vad támadása miatt valakit veszély fenyeget, a szomszéd 

vadász köteles haladéktalanul a segítségére sietni. 

Személyi sérülés esetén a sérültet azonnal elsősegélyben kell részesíteni. Lőfegyverrel okozott 

személyi sérülés esetén a helyszínt biztosítani kell. A lőfegyverrel okozott személyi sérüléssel 

járó balesetről a rendőrhatóságot, és a vadászati hatóságot haladéktalanul (telefonon) 

tájékoztatni szükséges, majd írásban be kell jelenteni. 

 

A vadászatra jogosultak, és vadászatvezetők a társasvadászatok szervezésé során felmerült 

kérdéseikkel keressék a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságának 

vadászati felügyelőit 
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