
-1-

Petőfi Vadásztársaság
Pitvaros, Széchenyi u. 31.

a 2012. szeptember 29.-én megtartott közgyűlésen készült 
jegyzőkönyvi kivonat ….. sz. melléklete 

Ház i sz abá l yz at

1.§

A háziszabályzat a vadászatra vonatkozó jogszabályokkal és az Alapszabállyal összhangban 
szabályozza  a  vadászat  rendjét  és  az  egyesületi  életet.  A Petőfi  Vadásztársaság  Pitvaros, 
Széchenyi  u. 31.  (továbbiakban VT) az elfogadott  és jóváhagyott  alapszabály előírásainak 
megfelelően működik. A VT célja, hogy a bérelt területen célszerű vadgazdálkodással tagjai 
részére vadászati lehetőséget biztosítson, továbbá az egyesületi élettel lehetőséget teremtsen a 
vadászati hagyományok ápolásának.

2.§

A  VT  tagjai  jogosultak  és  kötelesek  a  VT  munkájában-  ideértve  a  vadgazdálkodást, 
vadvédelmet és vadászatot is- aktívan részt venni.

3.§

Aki  az  alapszabályban,  vagy  a  háziszabályzatban  foglaltakat  megsérti,  vagy  a 
vadásztársasággal  szemben  sorozatosan  passzív  magatartást  tanúsít,  fegyelmi  eljárás  alá 
vonható.

4.§

A tag jogai:

a. Egyéni vadásztatot folytathatnak a vadásztársak a tilalmi idő, az élőnyúlbefogások, a 
közös  vadászatok  és  rendezvények  kivételével  vadászati  idényben  vadászható 
vadfajokra.  Vizivadra  vadászni  minden  nap  lehet  víztározón  és  egyéb  vizes 
élőhelyeken,  Száraz-ér  kivételével,  a  beírókönyvben meghatározott  körzetekben.  A 
Száraz-éren  egy alkalommal  csak egy körzetben  lehet  vadászni.  Az éren  az  egyes 
körzeteket a hidak határolják. A vadászat során csak a vadászterület határától a terület 
belseje felé haladva lehet vadászni. Egy héten csak egy alkalommal lehet a tagnak az 
éren vadászni.

b. Védett  területeken  tilos  a  vízivad  vadászata.  (A  Blaskovics-puszta  teljes  területét 
érinti.) A védett gyepeken járművel csak a kijelölt utakon, vagy száraz, fagyos időben 
lehet közlekedni.

c. Őzre vadászni a vadászmester engedélyével lehet. Szükség szerint a kísérő vadászt a 
vadászmester bízza meg. Védett területen április 15. és május 31. közötti időszakban 
az  őzbak  vadászata  Kotymán  László  területi  egységvezetővel  (06  30  475  1770) 
egyeztetett módon, helyen és időben történhet túzokvédelmi okok miatt.

d. Nyúlra, fácánra vadászni a közgyűlés által meghatározott napokon, a közgyűlés által 
jóváhagyott vadászati terv alapján, társas vadászatokon lehet.
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e. A VT által bérelt területen a vadászati jogszabályok és a háziszabályzat betartásával 
lehet  vendéget  hívni  térítés  ellenében,  ebből  egy  alkalom  lehet  nyúlvadászat.  A 
vendéget  a  gazdaságvezetőnek kell  bejelenteni,  legkésőbb  a  vadászatot  megelőző 
csütörtökön.  Bejelentés  elmulasztása  esetén  a  vendéghívó  köteles  15 000  Ft  A 
vendéghívónak  a  vadászat  alkalmával  kísérőként  jelen  kell  lennie.  A  vendéghívó 
vadászat végén vadászat eredményétől függően vadászrészt kaphat Minden tagtársunk 
évente két alkalommal hívhat vendéget társas apróvad vadászatra. A vendégjegy ára 
fácánvadászat esetében 5000 Ft, mely 27 % áfá-t tartalmaz. Ennek fejében 2 db fácán 
a biztosított vadászrész. Nyúl és fácánvadászat esetében a vendégjegy ára 10 000 Ft, 
mely  27  % áfá-t  tartalmaz.  Ennek  fejében  1  db  nyúl  és  2  db  fácán  a  biztosított 
vadászrész. Vendégjegy a vadászat napján a vadászat megkezdése előtt váltható.

f. Egyéb  apróvadfajok  (dúvad)  gerlefélék  és  vízivad  vadászatára  a  tag  bármikor 
vendéget  hívhat,  vendégével  egyéni  vadászati  mód  keretei  között  vadászhat  a 
területen.

g. A társas vadászatra hajtót lehet hozni. A hajtó csak 14 éven felüli személy lehet. A 
hajtók a vadászat befejezése után térítésben részesülhetnek lőtt vadból.

h. Az egyesület  a  társas apróvad vadászatokra a  résztvevők költségére  hajtót  biztosít, 
legfeljebb 10 főt. Felelős a vadászmester.

i. Évente 1 nagyvad (húst) a tagok a napi felvásárlási ár 60%-áért vásárolhatnak.
j. a tagok az egyesület hivatalos árjegyzékében feltüntetett árakhoz képest a mindenkori 

ÁFA összeggel csökkentet áron vadászhatnak őzre, mezei nyúlra és fácánra.
- 2 db. tarvad térítés mentes elejtése
- 1 db. őzbak /súlykorlátozás nélkül/, 2 db. nyúl, 10 db. fácán /áfával csökkentett 

áron/
k. Reptetett kacsa vadászata: a VT tagok 2 vadásznap közül választhatnak. A harmadik 

vadásznap a vendégeké.  A vendéghívásos napon csak a vendégek vadászhatnak.  A 
vadászaton a vendéghívónak is jelen kell lennie.

5.§

A tag kötelezettségei:

a. A  taggyűlés  által  megállapított  éves  tagdíjat  június  30-ig  egy  összegben  vagy 
részletekben,  külön  felszólítás  nélkül  köteles  a  tag  befizetni.  Amennyiben  a 
meghatározott időre a tagdíjat valaki nem fizeti be, úgy az alapszabály értelmében a 
tag  kizárja  magát.  A  tagdíj  mértéke  30.000  Ft/év,  mely  minden  tagra  egyaránt 
vonatkozik. 

b. A  tag  köteles  figyelemmel  kísérni  a  vadászatra,  fegyvertartásra  vonatkozó 
jogszabályok változását és köteles a jogszabályok szerint eljárni.

c. Társas vadászaton csak az vehet részt, aki előző évi valamennyi kötelezettségét 
teljesítette,  valamint  folyó  évi  társadalmi  munka  kötelezettségéből  30  órát 
teljesített. 

d. A  társadalmi  munkák  szervezése  az  IB  feladata.  A  szervezett  társadalmi 
munkákon való részvételt a vadászmesternek kell jelezni. 

e. Kötelező társadalmi munkák : vadkárelhárító vadászat, /napraforgó őrzés/
f. fácánőrzés,  nyúlbefogás.   Akadályoztatás  esetén a megjelenés  megfelelő helyettes 

személy  biztosításával,  vagy  5000 Ft/nap befizetésével  kiváltható,  vadgazdálkodási 
támogatás címen, elmaradás esetén 15 000 Ft vadgazdálkodási hozzájárulást köteles 
fizetni.  Napraforgó  őrzésre  fegyvert  nem  köteles  kivinni  az  őrzéssel  megbízott 
személy,  vagy  helyettes,  ebben  az  esetben  egy  erre  az  esetre  hitelesített  füzetben 
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jelenlétét  köteles  igazoltatni  a  föld  tulajdonossal.   Az IB tagjai  mentesülnek  ezen 
kötelezettség  alól.  Kötelező  társadalmi   munkát az  Intéző  Bizottság  szervezhet 
időtartama 80 óra lehet.  Aki ezt a mennyiséget nem teljesíti, annak a különbözetet 
pénzben  határidőre  be  kell  fizetnie  vadgazdálkodási  hozzájárulásként  az  egyesület 
számlájára 

g. A fácánnevelésben, a vadászmester által kiírt beosztás szerint köteles a tag részt venni. 
A beosztás egymás között elcserélhető. Az őrzés 18 órától következő reggel 6 óráig 
tart.  Az őrzést és az annak során végzett éjszakai reflektoros vadászatot a Pitvarosi 
beíró  könyvbe  kell  bevezetni.  Az  őrzés  elmulasztása  alkalmanként  15000  Ft 
vadgazdálkodási hozzájárulás befizetését vonja maga után. Az őrzés gondosságáért a 
tag  fegyelmi  felelősséggel  tartozik.  Az  őrzés  legfeljebb  négy  alkalmat  jelent 
szezononként. Kutyát őrzésre kivinni TILOS !

h. Minden  vadásztárs  köteles  a  lőfegyvertartással  kapcsolatos  általános  előírásokat 
betartani!  Ezen  belül  lakásán  lőszert,  valamint  a  lőfegyvert  az  előírt  tárolóhelyen 
tartani!  Minden  vadásztárs  köteles  fegyveren  és  lőszeren  kívül  lőfegyvertartási 
engedélyt,  valamint  a  lőszervásárlási  engedélyt  gondosan  megőrizni!  Elvesztését, 
eltűnését a rendőri szerveknek és az IB-nek azonnal jelenteni. Minden VT tag köteles 
lőfegyver  viselésekor  a  lőfegyvertartási  engedélyt  magánál  kell  tartani,  a 
rendőrhatóságnak, és a vadászat vezetőjének kívánságára felmutatni. Egyéni lőjegyzék 
vezetése kötelező, amit 5 évig meg kell őrizni.

i. A  tagdíj  megfizetési  kötelezettségen  kívül  különleges  esetekben  a  tag  kérheti  a 
tagsággal  együtt  járó  egyéb  kötelezettségek  teljesítésének  felfüggesztését.  Ezt  a 
kérelmet  írásban  kell  előterjesztenie,  melyet  egyedi  elbírálás  során  az  Intéző 
Bizottság tárgyal meg a közgyűlés tájékoztatása és jóváhagyása mellett.

6.§

Vadászat rendje

a. Beíró füzetek használata 
Beiratkozás rendje: Vadásztársság területén egy beírókönyv található (Pitvaros Széchenyi utca 
31.) Beiratkozás a kiválasztott körzetbe vagy körzetekbe adott nap 12:00 órától lehetséges.  
Egyéni vadászat esetén is kötelező a beíró füzetek használata. A beíró füzetbe be kell jegyezni 
mely körzetben, melyik napon, melyik időszakban (óra perc megjelöléssel kezdete és vége 
időpont  megadásával)  történik  az  egyéni  vadászat.  A  beíró  füzetet  olvashatóan, 
értelemszerűen kell vezetni. Vendéghívás esetén a vendég vadászjegyének számát is be kell 
vezetni  a  beíró  füzetbe.  A vadászat  végén kell  kézjeggyel  ellátni  a  vadászatra  vonatkozó 
bejegyzést, leírva a vadászaton történteket (lövés nélkül, hibázás, sebzés, elejtett vad, stb.). 
Minden vadászatot új sorszámon, annak megkezdése előtt kell naplózni, a vadászat várható 
befejezésével együtt. A bejegyzett befejezési időponton túl a vadász vadászati tevékenységet 
nem végezhet. Egyéni vendég- vagy bérvadászat esetében a vadászatot a kísérővadász jegyezi 
be,  társas  vadászat  esetében  pedig  a  vadászatvezető.  Beíró  könyvbe  vadászati  szándékot 
bejegyezni csak saját kezűleg jegyezhet be minden tag.
A tag csapdával is folytathat vadászati tevékenységet, az elfogott vadat a beírókönyvben és az 
egyéni  lőjegyzékben  egyaránt  szerepeltetni  kell.  A  csapdázást  a  vadászmesternek  be  kell 
jelenteni.
Íjas  vadászatot  a  vadászatra  vonatkozó  jogszabályok  betartása  mellett  és  a  háziszabály 
előírásai szerint a tag folytathat a vadászterületen.
Kotorékozás  a  vadászatra  vonatkozó  jogszabályok  betartása  mellett  folytatható.  A 
tevékenységet az egyéni vadászati módokhoz hasonlóan a beírókönyvben kell rögzíteni. 
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Beíró füzetek elhelyezése: pontos körzetek leírása a mellékelt térképen 
Pitvaros  Vadászház,  vadászterület  valamennyi  körzete 
Biztonsági  körzetben  golyós  fegyver  használata  esetén  legfeljebb  a  vadász  és  kísérője 
tartózkodhat  vadászati  céllal.  Egy  vadász  két  körzetben  is  beíratkozhat  ha  a  szomszédos 
körzet szabad. Tehát a beíró könyvbe egyazon időpontra két szomszédos körzetet is beírhat. A 
vadászat  során  a  körzet  vagy  körzetek  elhagyása  vadászati  céllal  nem lehetséges.  Sebzés 
esetén  a  szomszédos  körzetben  tartózkodó  vadászt  feltétlen  értesíteni  kell,  ezen  kívül  a 
vadászmestert vagy a hivatásos vadászok valamelyikét is szükséges értesíteni. Egyéb vadfajok 
vadászata  esetén  sörétes  fegyver  használatakor  a  biztonsági  körzetben  több  vadász  is 
tartózkodhat,  ez  esetben  valamennyiüknek  egyeztetniük  kell  egymás  között  tartózkodási 
helyüket, a beíró könyvbe egyidejűleg kell bejegyzést tenniük. Körzetekben lehet vadászni 
lesről cserkelve ha az adott körzet ezt lehetővé teszi. Terület határától 300 m en kívül lehet 
vadászni,  ettől  eltérhet  ha  a  szomszédos  területen  vadászatra  jogosult  társasággal  külön 
megegyezés  születik.  Éjszakai  reflektoros  vadászaton  ha  a  körzetbe  vagy körzetekbe  más 
vadász nem tartózkodik dúvadra (róka, vaddisznó) vadászata lehetséges.  A 3 fő részvételével 
folyó vadászat már társas vadászatnak minősül, melyre külön szabályok vonatkoznak. 

b. Társas vadászatok 

A 3 fő vagy annál nagyobb számú résztvevő esetén a vadászat társas vadászatnak minősül, 
melyet  több  hatósághoz  előzetesen  be  kell  jelenteni.  Ezért  amennyiben  a  tagok  egyéb 
vadászható apróvadfajok esetében így szeretnének vadászni, azt a vadászat tervezett időpontja 
előtt legalább 1 héttel a vadászmesternek be kell jelenteni, hogy az a szükséges intézkedést 
megtehesse. 
Fácán  és  mezei  nyúl  társas  vadászatok  alkalmával  a  gyülekezés  minden  alkalommal  a 
pitvarosi vadászháznál 7 óra 30 percig tart. Ezt követi az eligazítás. A vadászatok tervezett 
kezdési időpontja 8 óra. Minden tag köteles az udvariasság és etika szabályainak messzemenő 
betartása mellett vadászni. A lőtt vadat a hivatásos vadászok veszik át a hajtások befejeztével. 
Az osztályon kívüli vadat elejtője a vadászrész terhére köteles átvenni ill. magánál tartani. A 
vadászat  végén  minden  alkalommal  terítéket  készítünk.  A vadászrész  osztása  a  hivatásos 
vadászok  által  átvett  és  közösen  elkészített  terítékről  vendégeket  követően  névsor  szerint 
történik.  Nyúlvadászat esetén a tagok az eligazításon megjelölik azt a mennyiséget melyet 
aznap haza kívánnak vinni.  Amennyiben sikeres  a  vadászat,  a  tag  a  nap végén köteles  a 
terítékről  vadászrészként  átvenni  a  reggel  meghatározott  mennyiséget.  A  mezei  nyúl 
vadászrész éves mennyiségét a közgyűlés a szezonnyitó közgyűlésen határozza meg. Telepi 
vadászatok a szezon végén kerülnek megrendezésre, erre vendég nem hívható.
Egy-egy apróvad vadászati  idényben legalább 3 alkalommal kiscsoportos vadászati  módot 
gyakorlunk a megjelenés függvényében

c. Az azonosítójelek használatának részletes szabályai

Az  azonosító  jel  nagyvadfajok  megjelölésre  szolgáló  sorszámozott,  egyszer  használatos 
zárású  műanyag  szalag.  Az  azonosító  jelet  a  nagyvad  hátsó  lábán  a  csánk  fölött  —  a 
horgasinat (Achilles-ín) befoglalóan — a nagyvad birtokbavételét követően  azonnal be kell 
helyezni.  A  vad  elszállítását  csak  azonosítójellel  történt  megjelölését  követően  szabad 
megkezdeni.

Az  azonosító  jeleket  a  vadászmester  őrzi,  a  jogszabályban  előírt  módon  felel 
felhasználásukért. A hivatásos vadászok részére átadhat azonosító jeleket a vadászati idény 
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kezdetekor,  az  azonosító  jelek  sorszámát  név  szerint  feltüntetve,  kötelezve  a  hivatásos 
vadászokat az azonosító jelekkel való elszámolásra a vadászati idény végét követő 7 napon 
belül.  Társas  vadászat  esetén  a  vadászat  vezetője,  egyéni  vadászat  esetén  a  vadász, 
bérvadászat  esetében  a  kísérővadász,  legkésőbb  a  vadászat  megkezdése  előtt  köteles  a 
jogosult  által  rendelkezésére  bocsátott  azonosító  jeleket  átvenni  a  vadászat  során magánál 
tartani,  és  használni.  Egyéni  (kísérő  nélküli)  vadászatok  esetén  a  vadász  a  vadászatot 
megelőzően, lehetőség szerint munkanapokon, hétfőtől-péntekig előre  egyeztetett időpontban 
Pitvaroson a vadászházban veheti át az azonosító jelet a vadászmestertől. A fel nem használt 
azonosító jelet a vadász köteles megőrizni, köteles a vadászmestert tájékoztatni a vadászat 
sikertelenségéről,  majd egyeztetést  követően leadja  avagy a megállapodás  szerint  magánál 
tarthatja felhasználásig azt. A vadász a vadászati idény végét követő 7 napon belül leadja fel 
nem használt azonosító jelét a vadászmesternek. A kiadott azonosító jelekről a vadászmester 
nyilvántartást vezet. 

A vad  vagy  zsigerelt  teste  csak  az  azonosító  jellel  együtt  szállítható.  Az azonosító  jelen 
szereplő adatokat a nagyvad felvásárlója, felhasználója vagy feldolgozója oly módon köteles a 
megfelelő bizonylatokba bejegyezni,  hogy abból a vad vadászterületről  való származása is 
megállapítható legyen. A behelyezett azonosító jelnek a vad csánkján történő megőrzése a vad 
— egésze vagy zsigerelt teste — feldolgozásáig kötelező.

Nagyvad vadászatát  a területileg illetékes  beíró könyvbe és eredményes  vadászat  esetén a 
Pitvarosi beíró könyvbe is be kell jegyezni. Egyéni vadászat esetén a vadász az elejtett vad 
birtokba  vételét  követően  köteles  az  elejtés  tényét  az  egyéni  lő  jegyzékbe  haladéktalanul 
bejegyezni,  társas  vadászat  esetén  a  bejegyzési  kötelezettség  a  vadászat  végén  esedékes. 
Nagyvad elejtése esetén köteles az azonosító jel  sorszámát is feltüntetni.  Az elejtett  vadat 
haladéktalanul be kell szállítani a Pitvarosi vadászház hűtőkamrájába.

d. A vadászat rendjére vonatkozó szabályok

Társas vadászatokon a vadászat levezetéséért a vadászmester felelős, vagy az általa megbízott 
személy. A vadászatvezető és a két szárnyvezető utasításait a vadászaton résztvevő köteles 
betartani.  A  vadászatok  alkalmával  a  vadászatvezető  bármikor  ellenőrizheti  a  vadász 
fegyverét, lőszerét, balesetvédelmi egységcsomagjának meglétét. A vadászatvezető, illetőleg 
a  kísérővadász  a  vadászat  megkezdése  előtt  tájékoztatást  ad  a  vadászat  alatt  követendő 
magatartásról. A vadász csak olyan fajú, ivarú, trófeaminőségű és mennyiségű vadat ejthet el, 
amelyre  rendelkezik  a  jogosult  hozzájárulásával,  illetve  arra  adhat  le  lövést,  amelynek 
elejtésére a vadászatvezető vagy a kísérővadász előzetesen engedélyt adott. Aki a vadászat 
során  nem  engedélyezett  vadat  ejt  el,  köteles  haladéktalanul  a  jogosultnak,  illetve 
társasvadászaton a vadászatvezetőnek bejelenteni.

Tilos a szomszéd vadászterület vadállományának szándékos zavarása, továbbá vadnak elejtés, 
befogás céljából más vadászterületére való terelése, illetve hajtása.

A vadászat során tilos a szomszéd vadászterületre átlőni.

A  vadászatra  vonatkozó  szabályok,  illetve  utasítások  megszegőjét  a  vadászatvezető 
figyelmezteti,  súlyosabb  esetben  a  vadászatból  kizárja.  A  hajtás  megindítását  és  végét  a 
vadászatvezető a vadászat résztvevői számára köteles egyértelműen jelezni. A hajtás lefújása 
után tilos lövést leadni, kivéve — a vadászatvezető előzetes eligazítása alapján — a sebzett 
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vad  terítékre  hozását.  A  hajtás  lefújása  után  szabálytalanul  lövést  leadó  vadászt  a 
vadászatvezető köteles a napi vadászatból kizárni.

Társas vadászaton csak az vehet részt, aki balesetvédelmi oktatásban részesült. Ezért a más 
társaságoknál megtartott oktatásról jegyzőkönyvi kivonatot kérünk bemutatni. 

Vadászati hatóság külön engedélye alapján éjszakai fényszórós róka és vaddisznó vadászatot 
lehet folytatni. Ebben az esetben köteles a tag a területen illetékes hivatásos vadásznak jelezni 
a vadászat pontos időpontját és helyét a vadászat megkezdését megelőzően.

A Pitvarosi-pusztákon, mint vízi élőhelyeken 2005. augusztus 15-től az ólomsörét használata 
vízivad vadászat során tilos. A felsorolt vízi élőhelyek határain vízivad vadászat oly módon 
folytatható, hogy a tilalommal érintett területre a kilőtt ólomsörét ne hulljon a vissza

7.§

Az egyesület működése

a. A VT Intéző Bizottsága az alapszabályban és a háziszabályzatban foglalt előírások, 
feladatok betartásáért és betartatásáért felelős a taggyűlésnek és a felettes szerveknek, 
valamint a Földtulajdonosi közgyűlésnek.

b. Az Intéző Bizottság az alapszabályban foglaltaknak megfelelően köteles:

• Félévenként taggyűlést összehívni és az elvégzett munkáról, valamint a VT előtt 
álló  feladatokról  beszámolni.  A  taggyűlés  időpontjáról,  valamint  a  tervezett 
napirendi pontokról a tagságot 15 nappal korábban írásban értesíteni.

• A költségvetési  tervezetet  határidőre elkészíteni és jóváhagyásra a taggyűlés elé 
terjeszteni.

• A jóváhagyott költségvetés keretein belül a VT érdekében gazdálkodni.

8.§

A  VT  elnöke  gondoskodik  az  alapszabályban,  valamint  a  háziszabályzatban  foglaltak 
maradéktalan  betartásáról,  betartatásáról,  és  annak  megszegőivel  szemben  elrendelni  a 
fegyelmi  eljárás  lefolytatását.  Az  elnök  jogosult  évente  reprezentációs  célokra  10  db 
fácánkakast,  5  db  nyulat,  2  őzet,  60  db  kacsát  felhasználni,  s  erről  a  tagságot  köteles 
tájékoztatni.

9.§

A VT elnök helyettese, a titkár. A titkár, a vadászmester, a gazdaságfelelős, természetvédelmi 
felelős feladatát az alapszabályban rögzítettek alapján köteles ellátni. Társas vadászatokon az 
elejtett  vadról név szerinti nyilvántartást  vezet a gazdaságvezető. Akadályoztatás esetén az 
általa  megbízott  vadásztárs  vezeti  a  nyilvántartást.  Év  végén  vadfajonként  összesítőt  kell 
készítenie. 

10.§
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A VT alkalmazottai:  a hivatásos vadászok, vadgazdálkodási  dolgozó(k) a fácánnevelésben 
résztvevő személyzet. A hivatásos vadászok feladatait a mindenkori FVM rendelet Szolgálati 
Szabályzata és munkaköri  leírása határozza meg. A hivatásos vadászok kötelesek a vadőri 
naplót naprakészen vezetni, a terület állapotáról, minden szabálysértésről az IB-t szóban és 
írásban tájékoztatni. Egyéni vadászatokon, vagy területjárás esetén a vadásztársak kötelesek a 
hivatásos vadász kérésére annak naplóját láttamozni, felszólítására járművüket, hátizsákjukat, 
valamint csomagjukat ellenőrzésre megmutatni.
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11.§

Vadászházak használata:

A VT területén vadászházak igénybevételére minden vadásztárs jogosult.  Az igénybevételi 
szándékot  mindenkor  a  vadászmesternek  kell  bejelenteni  előzetesen.  A  vadászmester 
nyilvántartja,  hogy  ki,  mikor,  milyen  célból,  mettől-meddig  kívánja  igénybe  venni  a 
vadászházat.  Igénybe  vétel  után  a  vadászházat  rendeltetésének  megfelelően,  tisztán  kell 
átadni. A használat tagok számára kedvezményes, díja a mindenkori ár 50%-a.

12.§

A  közösségi  munkában  személyesen  történő  részvétel  legyen  jutalmazva  az  évenkénti 
szezonzáró közgyűlésen tárgyaltak szerint.

13.§
A kötelezettségvállalás rendje

A  szabályzat  célja,  hogy  az  egyesület  gazdálkodási  tevékenységével  összefüggésben 
meghatározza az egyes jog- és hatásköröket, a helyettesítés, illetve a hatáskörök átruházási 
rendjét, az ehhez rendelt felelősség viselését.

A kötelezettségvállalás a költségvetés végrehajtására tett intézkedés, szabályszerűen megtett 
jognyilatkozat, amely során az erre jogosult személy intézkedik a munka, a szolgáltatás, az 
áruszállítás  megrendelésére,  foglalkoztatásra  irányuló  jogviszony  létesítésére,  támogatás 
biztosítására. Egyben kötelezettséget vállal, hogy az elvégzett munka, a teljesített szolgáltatás 
átvétele után az ellenértéket kiegyenlíti. A kötelezettségvállalás mértéke nem haladhatja meg 
a rendelkezésre álló előirányzatot. 
Kötelezettségvállalás  az  50.000  Ft.-ot  elérő  és  azt  meghaladó  kifizetések  esetében  csak 
írásbelileg történhet, az elnök vagy az általa felhatalmazott személy ellenjegyzését követően. 
Nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás az 50.000 Ft-ot el nem érő kifizetések esetében, 
illetve csőd-,felszámolási és végelszámolási eljáráshoz kapcsolódó bírósági regisztrációs díjak 
kifizetése , továbbá a pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó kiadások esetében

Az éves költségvetésben tervezett kiadások teljesítésére az elnök vagy az általa felhatalmazott 
személyek vállalhatnak kötelezettséget. A felhatalmazás, illetve a felhatalmazás visszavonása 
minden  esetben  írásban  készülhet.  Felhatalmazott  személyek:  -  a  helyettesítésre  jogosult 
titkár, az elnök tartós távollétnek minősülő helyettesítése esetén, illetve a gazdaságvezető a 
titkár akadályoztatása esetén.
Az egyesület  elnöke a közgyűlés által  jóváhagyott  éves vadgazdálkodási  terv végrehajtása 
során megállapodást, szerződést köthet, melyet minden esetben az IB valamely más tagja is 
ellenjegyzésével  lát  el.  A  nettó  ötszázezer  forint  értéket  meghaladó  kötelezettségvállalás 
esetén az IB egyetértése szükséges a kötelezettségvállalás létrejöttéhez.

Bér- és személyi kiadásoknál a kötelezettségvállalási hatáskör a munkáltatói jogokat gyakorló 
Intéző  Bizottságot  illeti  meg.  Az  IB  azon  tagja,  aki  érintett  az  e  tárgykörben  történő 
döntésben, nem vehet részt a döntéshozatalban.   Üzemanyag vásárlása esetén a vadászmester 
jogosult a kötelezettségvállalásra függetlenül a vásárlás értékétől. 
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A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem 
használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet, vagyis a fizetőképesség 
az adott időpontban biztosítható-e.

A kötelezettségvállalást minden esetben írásba kell foglalni az elnök vagy az általa kijelölt 
személy ellenjegyzésével.  Az ellenjegyzési jogkört általánosságban a titkár gyakorolja, ezen 
jogkör azonban írásban névre szólóan megbízás alapján átruházható.  Üzemanyag vásárlása 
esetén a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére minden esetben a tikár jogosult. 
Alapszabály,  hogy a  kötelezettségvállaló  és  az ellenjegyző,  valamint  az  ellenjegyző és az 
utalványozó ugyanazon személy nem lehet.
A szakmai teljesítés igazolása a kiadás utalványozása előtt történik. A szakmai teljesítést a 
vadászmester igazolja.
A kötelezettségvállalás alapján elvégzett teljesítés megtörténtét dokumentáltan igazolni kell. 
Meg kell győződni arról, hogy: 
-  a  megrendelt  eszközöket  és  készleteket  leszállították-e,  az  átvétel  igazolása  és  a 
nyilvántartásba vétel megtörtént-e, 
-  a  teljesített  szolgáltatás,  illetve  az  elvégzett  munka  e  kötelezettségvállalás  tartalmának 
megfelel-e.

Az utalványozásra az elnök, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. Felhatalmazott 
személyek: tikár, gazdaságvezető. Utalványozni készpénzes forgalomban pénztárbizonylaton 
lehet. Nem kell külön utalványozni a bevételek beszedését, illetve a pénzügyi szolgáltatások 
kiadásait és bevételeit. 
Kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási és ellenjegyzési feladatokat nem végezhet 
az a személy, aki ezt a tevékenységet közeli  hozzátartozója (Ptk. 685. § b. pontja) vagy a 
maga javára látná el. 
Az  elektronikus  számla  kezelése,  az  utalványozott  összegek  utalása  a  gazdaságvezető 
feladata.  A  gazdaságvezető  akadályoztatása  esetén  a  tényleges  pénzügyi  művelet 
végrehajtását az elnökre vagy a titkárra ruházhatja át. A számlához hozzáféréssel rendelkezik 
ezen kívül az egyesület elnöke és tikára a pénzügyi műveletek ellenőrzése érdekében.

E háziszabályzatot a VT 2012. május 31-én tartott közgyűlése jóváhagyta.

Pitvaros, 2012. május 31.
VT Intéző Bizottsága 
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Tagok hozzájárulása Ft/év
A taggyűlés által megállapított éves tagdíjat június 30-ig egy 
összegben vagy részletekben, külön felszólítás nélkül köteles a 
tag befizetni. Amennyiben a meghatározott időre a tagdíjat valaki 
nem fizeti be, úgy az alapszabály értelmében a tag kizárja magát. 30 000
Társadalmi munka 56 óra, azaz 7 nap, ebből akár mind megváltható 
befizetéssel vagy szolgáltatással. Az előírt éves társadalmi 
munkából minden év június 30-ig 24 óra társadalmi munkát kell 
teljesíteniük a tagoknak. Aki ezt a mennyiséget nem teljesíti, annak 
a különbözetet pénzben erre a határidőre be kell fizetnie 
vadgazdálkodási hozzájárulásként az egyesület számlájára. 35 000

4 nap éjszakai fácánőrzés, helyettesítés a tagok között lehetséges. 

Az őrzés elmulasztása 
alkalmanként 15 000 Ft 

vadgazdálkodási hozzájárulás 
befizetését vonja maga után.

Duvadjelek leadása: 3 szőrős, 5 tollas, vagy darabonként ezer forint 
megváltás legfeljebb 5000 Ft. A leadás határideje az apróvad 
vadászati idény első társas vadászatának napja. 5 000

Társas vadászaton csak az vehet részt, aki előző évi valamennyi kötelezettségét teljesítette, 
valamint folyó évi társadalmi munka kötelezettségéből 30 órát teljesített és dúvadjel bemutatási 

kötelezettségét is teljesítette.

Munkaegyenérték a tízéves vadgazdálkodási üzemterv teljesítése 
érdekében végzett munkák esetében

végzett munka értéke

Apróvadetető készítése. 3 évente 1 db készíthető személyenként. Ez 
a szabály a viharkárra hivatkozva felfüggesztve!! Kihelyezés előtt 
a terület hivatásos vadászával egyeztetni kell. 4 nap

Nagyvadetető készítése. 3 évente 1 db készíthető személyenként. Ez 
a szabály a viharkárra hivatkozva felfüggesztve!!Kihelyezés előtt 
a terület hivatásos vadászával egyeztetni kell. 6 nap
Les készítése. 3 évente 1 db készíthető személyenként. Ez a szabály 
a viharkárra hivatkozva felfüggesztve!!Kihelyezés előtt a terület 
hivatásos vadászával egyeztetni kell. 8 nap
lucernaszéna aktuális áron számítva

1 q szemes takarmány, csöves kukorica (aktuális piaci áron) kb. 1,5 nap
1 q ocsú, kása, rostaalj (aktuális piaci áron) kb. 0,5 nap
Saját gépekkel elvégzett munka átszámítása a Négy Határ Kft 
bérmunkavégzési árjegyzéke szerint történik

1 ha-on végzett munka értéke 
átváltva 3500 HUF/nap

téli takarmányozás 1 nap
nagyterítékű vadászat hajtó, vadszedő, őzbak vadásztatás 1 nap

társaság gépeivel végzett munka
eltöltött idő elszámolása órában, 8 

óra /nap átváltással
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