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A következőkben mind a vadászatra jogosultak mind a hivatásos vadászok számára szeretnék 

hasznos információval szolgálni, a munkájukat, jogaikat, kötelességüket illetően. 

2007. március elsejétől egy újabb 10 éves üzemtervi ciklus kezdődött. Ettől az időponttól a 

hivatásos vadászoknak újból nyilvántartásba kellett vetetni magukat a vadászati hatósággal, a 

régi igazolvány érvényét vesztette, mindenkinek újat állít ki a hatóság. Ezt azoknak a 

hivatásos vadászoknak is meg kell tenni, akik ugyanannál a jogosultnál végzik továbbra is 

munkájukat. B.-A.-.Z. megyében 117 területen mintegy 170 hivatásos vadász látja el 

feladatát, de ez a szám hamarosan emelkedni fog. A vadászati hatóság folyamatosan ellenőrzi 

a területhez kötött hivatásos vadász létszám meglétét, és megköveteli annak betartását. Jelen 

pillanatban is több jogosult kapott felszólítást és határidőt hiányosságainak pótlására. 

 

Talán nincs még egy ilyen szakma, amely ekkora hivatástudat nélkül folytatható, mert sajnos 

ami a legtöbb felmérésből is kiderül, hogy anyagilag nem nagy megbecsülést élveznek a 

hivatásos vadászok. Jellemző a minimálbér, még akkor is, ha nem kezdő személyről van szó, 

legfeljebb közlekedési költséggel kompenzálják, egészítik ki a fizetést. Sok esetben 

kihasználják a vadászatra jogosultak, hogy túlkínálat van, és a hivatásos vadász alkalmazása 

sokszor inkább pénzügyi kérdés mint szakmai, inkább azt az embert alkalmazzák aki 

„olcsóbb” nem pedig azt, aki szakmailag megfelelőbb lenne. Nagyon sok jogosult nem ismeri 

fel azt a tényt hogy egy jó vadőr ”aranyat ér” sokszorosát megmenti, kitermeli fizetésének, 

normális vadgazdálkodás elképzelhetetlen megfelelő szakember nélkül. 

Ide vonatkozóan a közelmúltban adott ki tájékoztatót a Foglalkoztatási és Munkaügyi 

Minisztérium a garantált bérminimumot illetően. Ez év elejétől a kötelező minimálbér 69.000 

forint, azonban, ha a munkakörre vonatkozóan a középfokú végzettséget előírja valamilyen 

jogszabály - és ez a hivatásos vadászoknál így van - a Munka Törvénykönyvének 

módosításával új jogintézményként megállapított garantált bérminimumot kell kifizetni az 

alkalmazott részére. Ez 2 éves gyakorlati idő esetén 120%, két évnél hosszabb gyakorlati 

idővel pedig 125% (azaz 86.250 Ft.) Magyarán ennél többet lehet fizetni, de kevesebbet nem. 

Az 50 év feletti munkavállalók estében - a gyakorlati időtől függetlenül - a munkaadónak a 

magasabb garantált bérminimum kifizetése kötelező.  

 

A hivatásos vadász feladata a törvény szerint, hogy a vadászati jog szakszerű gyakorlásának 

illetőleg hasznosításának biztosításának érdekében: ellássa a vadállomány és élőhelyének 

védelmével kapcsolatos szakmai feladatokat, szakmailag elősegítse a tervben foglalt előírások 

teljesítését, közreműködjön a vadászat rendjének és a vadászetikai szabályok megtartásában, 

illetve köteles mindezekkel kapcsolatos megállapításait, intézkedéseit a szolgálati naplójában 

rögzíteni. Fontos, hogy minden esetben köteles a szolgálati idő kezdetét és végét, illetve a 

szolgálattal kapcsolatos eseményeket a naplójában rögzíteni és bejegyzéseit szolgálata végén 

aláírásával hitelesíteni. A közeljövőben a naplók naprakész vezetését a hatóság ellenőrizni 

fogja, és a fentebb felsorolt feladatok ellátásával kapcsolatos kötelezettségeit megszegő 

hivatásos vadászok szolgálati jelvényét, igazolványát a vadászati hatóság legfeljebb egy évre 

bevonhatja. 

 

Szintén ellenőrizve lesznek a vadászatra jogosultak, hogy biztosítják a hivatásos vadászok 

számára a törvény által előírt egyenruhát illetve szolgálati felszereléseket. Ehhez némi 

segítség: A hivatásos vadász kötelező egyenruhája: ünnepi öltöny, kalap, melynek kihordási 

ideje legfeljebb harminchat hónap, téli terepruha, nyakkendő, sapka, sál, kesztyű, nadrágszíj, 

melynek kihordási ideje legfeljebb huszonnégy hónap, nyári terepruha, ing, esőkabát, zokni, 



cipő, bakancs, gumicsizma, melynek kihordási ideje legfeljebb tizenkét hónap. Valamennyi 

ruházaton kell, hogy szerepelje a „Hivatásos Vadász” feliratú embléma. 

Kötelező szolgálati felszerelés: a vadászterület jellegének megfelelő szolgálati 

vadászlőfegyver tokkal, golyós lőfegyver esetén céltávcsővel, könnygázszóró palack, 

vadásztőr, táska, távcső tokkal, kézi lámpa, egyéni sebkötöző csomag, valamint a működési 

terület térképe. Az egyenruhák ellenőrzésénél annak vételi számlái is megtekintésre 

fognak kerülni! 

Remélhetőleg valamennyi hivatásos vadász számára valós munkaszerződéseket kötöttek a 

vadászatra jogosultak, illetve fizetik a különböző járulékokat. Az előző időszak rossz 

tapasztalataiból okulva, a hivatásos vadászok érdekében, a vadászati hatóság felvette a 

kapcsolatot a Munkaügyi Felügyelőség és az APEH megyei hivatalával, velük egyeztetve, az 

összes munkaszerződés, illetve a járulékok megfizetése ellenőrizhetővé válik. 

 

Végezetül a hivatásos vadászokhoz, számomra szebb csengéssel a vadőrökhöz szólva, 

szeretném megjegyezni, hogy a nehéz feladatok és sokszor a nem megfelelő megbecsülés 

ellenére, minden vadőr a legjobb tudása szerint végezze a munkáját, úgy öltözzön, emberi 

cselekedeteiben úgy viselkedjen, hogy minden esetben a környezete számára azt a tartást 

sugallja, hogy ő egy HIVATÁSOS VADÁSZ, egyenruhával, szolgálati igazolvánnyal, 

szolgálati jelvénnyel ellátva.  

Minden hivatásos vadász számára fontos kell, hogy legyen a megfelelő szakmai és 

önbecsülés! 
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