
                                                              

Balesetvédelem 
 

1. Vadászni - a fegyver átadás és átengedés szabályai különös esetének figyelembevételével – csak 

személyre szóló lőfegyvertartási engedély és érvényben lévő vadászjegy, illetőleg külföldi 

vadászati engedély birtokában szabad. 

2. Hasznos vadra csak az FVM hirdetményében meghatározott időszakban, vadászati idényben 

szabad vadászni.  

3. Az elejtő az általa meglőtt vadat köteles, a vadat azonosító jellel ellátni  

4. Lakott területen, nyilvános helyen, közforgalmú járművön, valamint idegen vadászterületen való 

áthaladáskor lőfegyver csak tokban viselhető, illetve szállítható. 

5. Egyéni vadászat során történt sebzés esetén a vadász maga köteles a sebzett vadat megkeresni. 

6. Társas vadászat során történt sebzés esetén tilos a sebzett vadhoz a hajtás befejezése előtt 

közeledni, ezt csak a vadászat befejezése után, vadászatvezető engedélyével és csak az általa 

megbízott személy a biztonsági előírások megtartása mellett végezheti. 

7. Vadászaton lőni akkor szabad, ha a vadász a vadat minden kétséget kizárólag felismerte és mások 

életét, testi épségét és a vagyonbiztonságot nem veszélyezteti. 

8. Sörétes billenő csövű vadászlőfegyver töltetlen állapotban megtörve, golyós vadászlőfegyver 

üresen és fesztelenített állapotban hordható.  

9. A vadászlőfegyver még töltetlen állapotban sem fordítható ember irányába.  

10. Töltött vadászlőfegyver biztosítva felfelé – vállon, hordszijját fogva, vagy kézben tartva – 

hordható.  

11. A vadászlőfegyvert csak közvetlenül lövés előtt szabad tűzkész állapotba hozni. A golyós 

vadászlőfegyver elsütő billentyűje csak a lövés előtt állítható gyorsítottra. Ha a lövés elmarad, a 

vadászlőfegyvert azonnal el kell zárni, a gyorsítót pedig eredeti állapotba kell helyezni. 

12. Aki vadászlőfegyvert vesz a kezébe köteles nyomban meggyőződni arról, hogy a fegyver nincs-e 

töltött állapotban. Vadászlőfegyvert csőre tölteni csak akkor szabad, ha a vadász a lőállást 

elfoglalta és a hajtás elindult. Vadászlőfegyvert mindig úgy kell megtölteni, hogy az még véletlen 

elsülés esetén se okozhasson személyi sérülést vagy anyagi kárt. Töltetlen fegyver nincs! 

13. Tilos az éberséget, a figyelmet, az akaraterőt hátrányosan befolyásoló szerek, gyógyszerek, 

továbbá szeszesital hatása alatt vadászlőfegyvert viselni, használni, szállítani. 

14. Tilos lőni vélt mozgásra, vízen lévő vadra, a hajtóvonalat vagy a szomszédokat veszélyeztetve 

lőni, valamint a hajtók közt kitörő vagy a nyiladékon átugró vadat puskacsővel követni 

„léniázás”. 

15. Tilos a vadászlőfegyver hatótávolságán belül lakott hely, közforgalmú út irányába domb élről 

völgy felé vagy völgyből gerinc élre lőni. Nem szabad fedett terepen 45 fokos szögön belül 

repülő vadra lőni. 

16. Vadászatra jogosult által rendezett társasvadászatok kivételével, a vadászterületre vadászat 

céljából csak előzetes bejelentkezés (beírás) után szabad kimenni. 

17. Vadászatot a vadászatvezető nyitja meg, vezeti, irányítja és nyilvánítja befejezettnek. 

Tevékenységét hajtásvezető és felvezetők segítik. Vadászat közben a vadászatban résztvevőknek 

csak a vadászatvezető adhat utasításokat. A társasvadászat megkezdése előtt minden vadásznak 

jelentkeznie kell a vadászat vezetőjénél. A vadászat előkészítése során a vadászat vezetőjének 

gondoskodnia kell a vadászat megrendezéséhez szükséges valamennyi személy és tárgyi feltétel 
biztosításáról. 

18. Baleset bekövetkezése esetén a balesetet először a mentőknek, vagy súlyosságától függően 

orvosnak, ezzel egy időben rendőrhatóságnak azonnal jelenteni kell. A vadászat vezetőjének 

pedig a helyszínt a baleset bekövetkezte kori állapotnak megfelelően eredeti állapotban a 

rendőrhatóság megérkezéséig biztosítani kell. A balesetet feltételezhetően elkövető vadásztól 

vagy vadászoktól fegyver (fegyvereket) át kell vennie. 

19. Késve érkező vadász a vadászat vezetőnél való jelentkezés előtt nem kapcsolódhat be a már 

megkezdett társas vadászatba és nem közlekedhet hozzájárulása nélkül a vadászat helyén. 


