
A vidékfejlesztési miniszter 30/2011. (IV. 27.) VM rendelete

a vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény

végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról

A vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pontjának

2. és 4. alpontjában foglalt felhatalmazás alapján, továbbá az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következõket rendelem el:

1. § A vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának

szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 43. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„43. § (1) Az azonosító jel a Vtv. 57. § (2) bekezdésében felsorolt nagyvadfajok megjelölésre szolgáló sorszámozott,

egyszer használatos zárású, vadászati évenként eltérõ színû, mûanyag szalag. Nagyvad zárttéri hasznosítása során

az azonosító jel sorszáma Z betûvel kezdõdik. Az azonosító jeleket a vadászati hatóság az éves vadgazdálkodási terv

jóváhagyásakor, a vadászatra jogosult igényének megfelelõ darabszámban adja ki. Az azonosító jelek kizárólag

a jogosult vadászterületén és az éves vadgazdálkodási tervben hasznosításra jóváhagyott vadmennyiség mértékéig

használhatók fel. A jogosult a kiadott azonosító jelek felhasználásáról a következõ vadászévre szóló igényével

egyidejûleg – valamint ellenõrzés során a vadászati hatóság felhívására – köteles tételesen elszámolni. A jogosultnál

lévõ, fel nem használt azonosító jelek érvényességét a vadászati hatóság a következõ vadászati évre meghosszabbítja.

(2) Az azonosító jel dátumjelzéssel ellátott.

(3) Az azonosító jelet a nagyvad hátsó lábán a csánk fölött – a horgasinat (Achilles-ín) befoglalóan – a nagyvad

birtokbavételét követõen azonnal be kell helyezni. A vad elszállítását csak azonosító jellel történt megjelölését

követõen szabad megkezdeni.

(4) Az azonosító jel díja darabonként száz forint, amit a vadászterület fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal

– a fõvárosi és megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelölésérõl szóló 328/2010.

(XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontja szerinti – földmûvelésügyi igazgatóságának számlájára, a vadászati

hatóság által meghatározott módon kell teljesíteni.”

2. § (1) Az R. 44. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„44. § (1) A jogosult az azonosító jelek használatának részletes szabályait a helyi szabályzatban köteles megállapítani,

és elsõ alkalommal azt az éves vadgazdálkodási terv mellékleteként a vadászati hatósághoz be kell nyújtani.

(2) A helyi szabályzat módosítását – harminc napon belül – a vadászati hatóságnak meg kell küldeni.

(3) Társas vadászat esetén a vadászat vezetõje, egyéni vadászat esetén a vadász, bérvadászat esetében a kísérõvadász,

legkésõbb a vadászat megkezdése elõtt köteles a jogosult által rendelkezésére bocsátott azonosító jeleket átvenni,

a vadászat során magánál tartani és használni.

(4) Az azonosító jelen szereplõ adatokat a nagyvad felvásárlója, felhasználója vagy feldolgozója oly módon köteles

a megfelelõ bizonylatokba bejegyezni, hogy abból a vad vadászterületrõl való származása is megállapítható legyen.

A behelyezett azonosító jelet a vad csánkján a vad – egésze vagy zsigerelt teste – feldolgozásáig meg kell õrizni.”

(2) Az R. a következõ 44/A. §-sal egészül ki:

„44/A. § Az elejtett vad jelölésérõl, valamint kezelésének és forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai és

állat-egészségügyi feltételeirõl szóló 141/2009 (X. 29.) FVM rendelet 2011. április 27-én hatályos 3. § 6. pontja szerinti

vadkísérõ jegy a 2011/2012. vadászati évben is felhasználható.”

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1. §-ával módosított R. 43. § (2) bekezdése 2012. március 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet 2012. március 2-án hatályát veszti.
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