
VÁLTOZÓ VADÁSZATI JOGSZABÁLYOK 

A 6/1989. (V. 7.) MÉM-rendelet (Magyar Közlöny, 28. sz.) részben túlhaladott 
rendeleteket helyezett hatályon kívül, részben a vadgazdálkodásról és vadászatról 
szóló, 30/1970 (XII . 42.) MÉM-rendeletet módosította. 

Egyesületi (vadásztársasági) élethez kapcsolódó változások: 

Hatályon kívül helyezésre került a 15,1982. (IX. 7.) MÉM-rendelet a mezőgazdasá
gi és élelmezésügyi ágazat területén működő egyesületekről. A z egyesületek meg
alakulását, működését az 1989. évi II. tv. (Magyar Közlöny, 5. sz.), gazdálkodását 
pedig a 16/1989. (II. 27.) MT-rendelet (Magyar Közlöny, 12. sz.) szabályozza. A z 
egyesületek nyilvántartásba vételét a bíróságtól ke l l kérni, a törvényességi fel
ügyeletet pedig az ügyészség látja el . 

Fentiek figyelembevételével került hatályon kívül helyezésre a Mavosz tagdele
gálási jogköre vadásztársaság megalakulásakor. 

Vadgazdálkodással-vadászattal kapcsolatos változások: 

Megtartva a vadászterületek legkisebb — 4000 ha-os — terjedelmét, indokolt eset
ben — pl . vadaskert, intenzív zárt téri vadtenyésztés — ennél kisebb vadászterüle
tek is kialakíthatók. 

Hatályon kívül helyezésre került a trófeabírálati díjtétel, amelyet 1977-ben álla
pított meg rendelet. A trófeabírálatért fizetendő díjakat az országos trófeabíráló 
bizottság határozza meg, amely 1989. évtől kezdődően 

Szarvasagancs 500 Ft 
Dámagancs 400 F t 
özagancs 250 F t 
Mufloncsiga 400 Ft 
Vadkanagyar 200 F t 

külföldi bérvadászok részére 
Minden érmes trófea után 300 F t 

hazai vadászok részére 

Szarvasagancs 
Dámagancs 
özagancs 
Mufloncsiga 
Vadkanagyar 

80 F t 
80 F t 
40 F t 
80 Ft 
40 F t 

Minden érmes trófea után 200 Ft 

Egyszerűbbé téve a bérvadászati lehetőségeket, minden, vadászatra jogosult bér
kilövési szerződést köthet magánszeméllyel és bérkilövésre alakult vadásztársa
sággal. E szerződésben kel l meghatározni a vadászatért (trófeáért) fizetendő díja
kat, illetve a vadászatra vonatkozó egyéb feltételeket. Külföldi bérvadász esetén 
a trófeabemutatás időpontját is. 

A z új rendelet hatályon kívül helyezte továbbá a megyei tanács szakigazgatási 
szervének a golyósfegyver engedélyezését véleményező jogkörét, illetve az üzemi 
vadászterületek vadászati szabályzatának néhány rendelkezését [13/1983. (VI. 9.) 
MÉM-г.], amely a vadászatok szervezéséről, térítéséről rendelkezett. 

Benéné Ignácz Magdolna 
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