
AZ ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA

2018. ÉVI BEVÉTELEINEK

megosztása a területi szervezetek és a központ között,

2018. április 13.



Az Országos Magyar Vadászkamara Alapszabályának 10 § (2) bekezdés f.) pontja 
értelmében a Kamara éves bevételeinek területi szervezetek és az országos szervezet 

artozik. Az Alapszabály 11 § (2) 

elnökség 2018. március 26-á
javaslatot megtárgyalta és arról támogató határozatot hozott. A fentiekre tekintettel az 

I.

Az Országos Magyar Vadászkamara 
2018. évi bevételeinek megosztása a 

területi szervezetek és az országos központ között

Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény 2016. évi 
módosítása értelmében a 27 § (2) bekezdés kimondja, hogy 

„A kamara által az államtól átvett feladatok térítéseként az (1) bekezdés b.) pontja 
vadászjegy és a vadászati engedély kiállításáért a 

teljes 
összege”.

tagdíj bevétel.
Ennek összege 4.000,- z viszonyítottan változatlan. 
Ennek a bevételnek a megyei területi szervezetek és az országos központ közötti 
megosztásán 2018-ban nem javaslunk módosítást eszközölni, így a területi szervezetek 
az általuk beszedett tagdíjakból az alábbi – korábban meghatározott – rendszer szerint 
utalják át a központnak a neki járó tagdíjat: 

I. kategória -ig 100,-
II. kategória - -ig 500,-
III.kategória - -ig 700,-F
IV.kategória - -ig 900,-
V. kategória áros és Pest Megye 2200,-

Továbbra is célként jelöljük meg, hogy a területi szervezetek és az országos központ 
közötti pénzmozgást minimalizálni szükséges. Amennyiben a 2018-ra tervezett és a 
2019-re elhalasztott vadászjegy áremelés realizálódik – a fenti elvet követve – a 

javasolni fogjuk, hogy a tagdíj bevételek teljes összege maradjon a 
területi szervezeteknél. 



Mivel a vadászjegy és a vadászati engedélyek ára változatlan maradt, 
származó bevételek területi szervezetek és országos központ közötti megosztásakor a
2017-ben elfogadott arányokkal számoltunk.

A kamara legfontosabb bevételi forrásaiból tervszinten 2018. év vonatkozásában az 
alábbi összegek állnak rendelkezésre:

1.) Tagdíjbevételek 239 636 eFt
2.) l származó bevételek 655 680 eFt
3.) 369 630 eFt

Összesen: 1 264 946 eFt

Az Elnökség javaslata ezen összeg területi szervezetek és az országos szervezet 
közötti megosztására

1.1. A Tagdíjból származó bevételek: 

területei szervezeteknek jutó bevétel 177 305 eFt
országos szervezetnek jutó bevétel 62 331 eFt

összesen: 239 636 eFt

2.1. 
Kivétel Pest megye, ahol ez az arány 50 %. Így:

területei szervezeteknek jutó bevétel 435 868 eFt
országos szervezetnek jutó bevétel 219 812 eFt

összesen: 655 680 eFt

3.1. 

területei szervezeteknek jutó bevétel 103 369 eFt
országos szervezetnek jutó bevétel 266 261 eFt

összesen: 369 630 eFt

Az elmondottak alapján számított megyénkénti bevételeket az 1.) számú táblázat 

hogy a megyék többletbevétele 218 054 e Ft, ami 43,7 %-kal haladja meg a 



II.

8. évben a 
kezésére: 

1.) Tagdíjbevétel 62 331 eFt
2.) 219 812 eFt
3.) 266 261 eFt

Összesen: 548 404 eFt

A Kamara Alapszabályának 31 § (4) bekezdésének rendelkezése alapján ez az összeg 
az alábbi feladatokra használható fel:  

a központi költségvetés finanszírozása,
az Országos Vadgazdálkodási Alap feltöltése,
a 

. Abban 
központ rendelkezésére álló forrásokból 157 331 eFt finanszírozza az országos 
központ költségvetési kiadásait (tagdíj 62 331 eFt, egyéb bevételek között 95 000 eFt). 
A maradvány 391 073 300 000 eFt-ot a 2017. december 11-én tartott 

az Országos 
Vadgazdálkodási Alapba helyezett 91 073 eFt 
szolgálná a támogatását.

Az Alapszabály korábban idézett 31 § (4) bekezdése azt is kimondja, hogy a 

„Ismerd meg a vadászokat
rendezvényeinek, továbbá az ezzel kapcsolatos megyei ingatlan és egyéb 
fejlesztések támogatása.

A
költségek finanszírozása.

A
finanszírozása.

A hivatásos vadászok szakmai felkészültségét javító és továbbképzésüket 
szolgáló programok támogatása.



felhasználásának rendjét az Alapszabály 31 § (5) bekezdése szabályozza. 

Az OMVK Elnöksége kéri az Országos 
vitassa meg és az abban foglaltakat elfogadásra ajánlja. 

Budapest, 2018. március 26.

Az Országos Magyar Vadászkamara 
Elnöksége




