
VADDAL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK VÁLTOZÁSA 

Az elmúlt három hónapban három, a vadászattal, vadgazdálkodással kapcsolatos 
jogszabály módosítására, illetve hatályon kívül helyezésére került sor. 

A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter 12/1987. (XII. 30.) MÉM-rendeleté-
vel módosította a Hivatásos Vadászok Szolgálati Szabályzatáról szóló, 14/1971. 
(XII. 14.) MÉM-rendeletet. Az alapvető változtatás a vadásztársaságok magán
munkáltatói jellegének megszüntetéséből [19/1987. (VI. 14.) MT-renndelet 2. §] ered. 
A szabályzat ennek alapján hatályon kívül helyez minden, a hivatásos vadászok 
munkaviszonyával (munkaszerződés, szabadnap, szabadság, felmondási idő stb.) kap
csolatos rendelkezést. Ezek helyett a Munka Törvénykönyve vonatkozó rendelke
zéseit kell alkalmazni. Módosult a végzettség, a munkaviszonyban eltöltött idő, 
valamint a szakmai gyakorlat figyelembevételével a hivatásos vadászok munka
köri és bérezési besorolása. A Hivatásos Vadászok Szolgálati Szabályzatának 6. mel
léklete tartalmazza a vezető, a vezetőhelyettes és az egyéb feladatokat ellátó hiva
tásos vadászok bértételének alsó határát. Ugyancsak előírja a rendelkezés a hi
vatásos vadászokat kötelezően megillető lődíj mértékét, amelytől természetesen 
felfelé eltérni bármilyen mértékben szabad. 

Régen elhúzódó, sok vitát kiváltó — indokolatlan megkülönböztetés szűnik meg 
annak az alaprendeletnek a hatályon kívül helyezésével, amely szerint csak a fő-
vadász lehetett tagja az őt alkalmazó vadásztársaságnak. A módosított szabályzat 
hatályba lépésétől kezdve ilyen megkötés nincs, a vadásztársaság közgyűlésének 
határozata alapján bármilyen beosztású, főfoglalkozású hivatásos vadász tagja lehet 
az őt alkalmazó vadásztársaságnak. Megszűnt a hivatásos vadászok kötelező va
dászmesteri irányítása. Lehetőség van arra, hogy a hivatásos vadászt a munka
köri önállóságának növelésén túl — a vadásztársaság alapszabályának közgyűlési 
határozat alapján történő módosításával — a vadgazdálkodási ismeretekben szak
mailag képzettebb személy irányítsa. Ugyanígy vadásztársasági hatáskörben kell 
dönteni a hivatásos vadászok premizálása, jutalmazása kérdésében. A módosítás 
az 1987. évi, 66. Magyar Közlönyben jelent meg és 1988. január l-jétől kell al
kalmazni. 

A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter 8003 1988. MÉM-tájékoztatójával mó
dosította a vadászati idényekről és vadászati korlátozásokról szóló, 8008/1983. MÉM-
tájékoztatót. A módosítás az alábbi vadfajok vadászati idényét érintette: 

dámbika, selejt 
őz — suta, gida 
mezeinyúl 
fácán — kakas, tyúk 
vetési lúd, nagylilik 
tőkés-, csörgő-, böjti-, barát-, 
fütyülő réce, szárcsa 
Dybowski-szarvasbika, -tehén, -ünő, 
-borjú 

október 1. — 
október 1. -
október 1. -
október 1. -
október 1. — 

augusztus 1. -

szeptember 1. 

január 31. 
február 15. 
december 31. 
január 31. 
január 31. 

— január 31. 

december 31. 

A tájékoztató rendelkezik az élőbefogás szabályairól is. Eszerint az egyes nagy
vadfajok (gímszarvas, dám, muflon, őz, szikla-, Dybowski-szarvas) hím egyedeit az 
év bármely időszakában, a sutavadat és egyéb vadfajt az adott vadászati idény
ben szabad befogni. A mezeinyúl élőbefogására október 1.—január 31. között van 
lehetőség. Űj szabályozásként jelent meg, hogy az intenzív nagyvadtenyésztést 
szolgáló (500 ha alatti) vadaskertekben a vadászati idényt az üzemeltető vadászat
ra jogosult a tájékoztatóban foglaltaktól eltérően is megállapíthatja. A vadászati 
idényekről és a vadászati korlátozásokról szóló tájékoztató az 1988. évi, 10. MÉM-
értesítőben jelent meg, és megjelenése napjától kell alkalmazni. 

A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter 8002/MÉM. É. 7./1988. számú tájé
koztatójával — a megjelenés napjával — hatályon kívül helyezte a 8058/1982. MÉM. 
É. 24./MÉM számú tájékoztatót az erdei vadkárelhárító kerítések létesítéséről. 
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