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Az Országos Magyar Vadászkamara életében az elmúlt év 
vadászati törvény, annak végrehajtási utasítása, valamint a kamarai törvény módosítását 

elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor Az év során 
több – évek óta tervezett – nagyszabású feladat megvalósítása vette kezdetét. 
Beszámolónkban ezek kívánunk számot 
adni.
A Kamara elmúlt évi munkájáról szóló beszámoló keretében tájékoztatjuk a

hogy az Elnökség öt
Kamara összesen 37 elnökségi és 12 .

ülésezett, valamint a Titkári Értekezletek is megtartásra kerültek. 2017 év nyarán a kamarai 
vezetésben változás következett be, Pechto

K
- feladatokat.

Az évközben történt személyi változások nem befolyásolták a Kamara közfeladatainak, illetve
a bizottságok által felvállalt feladatok végrehajtását.
A Kamara tevékenységi köre
melyek végrehajtása az ütemezett rend szerint történt. A korábbi testületi döntések értelmében 
elindult az Országos Vadgazdálkodási Alap, a Kamara megkezdte a hatvani Széchenyi 
Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
2021-es Vadászati Világkiállítás arcul

I.

A KAMARA KIEMELT FELADATAINAK TELJESÜLÉSE

1. Közfeladatok

A továbbra is a közfeladatok maradéktalan 
ellátása. Területi szervezeteink, mint a korábbi években is, fennakadás nélkül végrehajtották a 
vadászjegyek 
baleset-

Kamara továbbra is biztosítja az 
alapdíjas (1.000 Ft/vadászati év) biztosítás mellett, az emeltdíjas (2.000 Ft/vadászati év)
biztosítást a vadászok részére több mint 6000 darab került 
értékesítésre. 
Területi szervezeteink a vadászati év végéig több mint 65.000 vadászjegyet adtak ki, illetve 
érvényesítettek. 
2017. március 1- vadászati engedélyek kiadását. A külföldi 
bérvadászok részére kiadott engedélyek száma a múlt évben meghaladta a 26.000 darabot. A 
vadászati engedélyek kiadásához elkészült a Verax informatikai program, mely egyben kezeli 
a bevitt adatokat, a ki benyújtandó dokumentumokat, valamint az 

bérlünk szervert, így az év minden napján és id
A külföldi engedélyekhez továbbra is a Groupama Biztosító baleset- t
értékesítjük. A program segítségével évente kétszer készítettünk statisztikát, melyben a 
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kiváltás alapadatait – kivál bérvadászok nemzetisége stb. -
mutattuk be a Titkári Értekezlet tagjainak. 

A Kamara másik kiemelt feladata a vadászvizsgák lebonyolítása. Bár az év során megjelent a 
Vadászati törvény végrehajtási rendelete, de technikai okokból továbbra sem került sor a

szóló 126/2013. (XII.17.) VM 
rendelet módosítására. A hatályos Vadgazdálkodási törvény rendelkezései szerint a tájegységi 

biztoságok munkájában, így részvételükre 2018. 

– – átvezettük.

A Kamara folytatja a több mint vadhúsvizsgálók képzését,
melyet a NÉBIH-
létszámban. Kamara honlapján teszünk közzé 
információt. 

2. Érdekképviseleti tevékenység

2017-
-, illetve ügycsoportokat ölelte fel.

A vadászati törvény a végrehajtási rendelet (a továbbiakban: 
Vhr.) módosítása fü . 2017. januárjában megkaptuk a 

melyet megvitatva, elkészítettük észrevételeinket. Az írásba foglalt javaslatainkra 
2017. márciusáig választ nem kaptunk, kérésünkre ismét megkaptunk egy tervezetet a 

összehívtuk valamennyi területi szervezetünk titkárát másfél napos megbeszélésre, 
ahol a titkárok és a központ együttes véleményét újból megküldtük a minisztériumnak, 

sor és megjelent a 24/2017. (V. 17.) FM rendelet a Vhr. módosításáról, amely részben 
tartalmazta az általunk felvetetteket, azonban több kérdésben – véleményünk szerint –

-ban a gyakorlati 
pontosítására.

A 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

köztestületeknek is, hogy 2018. január 1-jéig teremtsék meg az elektronikus 
ügyintézés feltételeit. Megkíséreltünk mentességet kapni, miután a Kamaránál jelenleg 
még papíralapon történik minden (vadászjegy, vadászati engedély, vizsgáztatás stb.), 

OmniCorp Zrt.-t, akik teljesítették a törvény szerinti kötelezettségeinket. Munkájuk 

területi szervezetek adminisztrátorainak oktatást szerveznénk szintén az OmniCorp 
Zrt. segítségével.
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A 2017. augusztus 28-án elfogadott 1572/2017. (VIII. 28.) Kormányhatározat 
értelmében a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 

ellenére, hogy a kormányhatározat az átadás-átvétellel kapcsolatos kérdésekben az 

igényelt a kormányhatározat végrehajtása. A számos megbeszélés eredményeként már 
a 2018-as évre átcsúszva, 2018. február 26-

nézve, hogy a Kamara a hazai vadászati kultúra megismertetése és fejlesztése 
érdekében – mint érdekképviseleti szervezet – el tudja látni a kormányhatározatban 

-t hoztunk létre, melynek 
bejegyzése folyamatban van.

A vadászatra jogosultak szakmai fejlesztési, vadgazdálkodási céljainak támogatására 
Országos Vadgazdálkodási Alapot hoztunk létre
nyújtunk jelen Beszámoló önálló alcímében.

Dr. Semjén Zsolt OMVV elnök úr kérésére véleményeztük a magyar 
vadászfegyverrel re

– a fegyver irányelv megsemmisítése tárgyú – jogvitát.

jogszabályok az egyik legszigorúbbak E

szempontból elfogadhatatlan, így a jelenlegi, hosszú egyeztetési és érdekképviseleti 
munka eredményeként elért felhasználóbarát szabályozás megtartása indokolt.

jogsegélyszolgálatot, segítségnyújtásunk írásbeli formában és az érintettek személyes 
megjelenése esetén, szóban történt.

A fentiekben írt feladatok egy részének végrehajtása 2018-as évre is áthúzódik.

3. Hivatásos vadászok

A 2017-es évben is több jogszabályi változás érintette a hivatásos vadászokat. Márciustól 
az új üzemtervi ciklus kezdetén hatályba léptek a vadászati törvény hivatásos vadászok 
alkalmazási feltételeire vonatkozó rendelkezései. Ezek közül külön ki kell emelni, hogy a vad 

korábbi minden 
megkezdett 3000 ha helyett, minden megkezdett 4000 ha-on kell egy hivatásos vadászt 
alkalmaznia a vadászatra jogosultaknak. Ez azonban nem járt a hivatásos vadász álláshelyek 

A i betartását nagyban 

A munkába állása ezen túl is hatással van a hivatásos vadászok 
ájukat, másrészt 

, hogy a vadászatra jogosultak biztosítják-
munkakörülményeiket.
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A vadászati törvényhez kapcsolódóan 2017-ben elkészült és hatályba is lépett a végrehajtási 
rendelet módosítása is, amely szin

a rendelet 11. számú mellékletében 
részletezi a hivatásos vadászok munkaruházatának egyes elemeit és azok kihordási idejét, 
továbbá a szolgálati 

hivatásos vadász munkakör betöltéshez szükséges képzettségi feltételekre vonatkozó 

engedélye alapján, 
legalább ötéves, megszakítás nélküli hivatásos vadászi munkaviszonnyal rendelkezett.

A Kamara fontos célja és feladata volt a 2017-es évben a 
szakmai továbbképzési rendszerének megreformálása

Vadgazdálkodási Bizottság és természetesen a területi szervezetek hivatásos vadász alelnökei 
is. Az Oktatási Bizottság a képzés rendszerével, lebonyolításával, a másik két érintett fórum 
pedig a lehetséges témákkal kapcsolatban végzett egyeztetést.
a hivatásos vadász alelnöki értekezlet végzi, és továbbítja majd az Elnökség felé.

II.

BIZOTTSÁGI MUNKA

1.

A Kamara ága az elfogadott ügyrend és az évente elfogadott munkaterv 
alapján végezte tevékenységét.

2017. évben a Zala megyei, a Bács-Kiskun megyei, a Heves megyei, a Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei és a Somogy megyei területi szervezetek

nk, a 

vizsgálunk. 

A Bizottság vizsgálta a Kamara Központjánál az utalványozás rendje és a bizonylati 
fegyelem betartását, a határozatok végrehajtását, továbbá az évente elfogadott költségvetés 

. A rendezvények 

t, a hibát korrigálták. E formai hibából 
adódóan azonban az adótörvény által a civil szervezetekre vonatkozó adómentes rész minden 
évben megállapítható, tehát adóhiány nem keletkezett.

nyok értékesítésének 
bizonylatolása terén a Bizottság javaslatot tett, melynek eredményeként a Szervezeti és 

módosításra került.
Kamara Központjának Irattárában kerültek 

elhelyezésre, melyek m
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2. Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság

A Bizottság az elmúlt, 2017- meghatározott ügyrendje szerint végezte 
tevékenységét. Már az év elején (februárban) a Kamara e
Bizottsággal közösen tárgyaltuk, értékeltük és észrevételeztük az „Országos 
Vadgazdálkodási Alapra”, valamint a „Feladatarányos finanszírozásra” (ezen belül a 

a két új intézmény, vagyis az „Országos Vadgazdálkodási Alap” tekintetében legkorábban 
2018. évben, a „Vadkár Alap” tekintetében pedig csak 
2019. után tartja lehetségesnek az
nem igényelte Bizottságunk részvételét a területi szervezeteknél végzett vizsgálatokban, így 
abban nem vettünk részt. Az Elnökség sem határozott meg egyéb feladatot Bizottságunk 
számára. 

3. Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság 

A Bizottság 2017-ben három rendes ülést, egy kib ülést, 
egyeztetést, valamint egy kihelyezett

ént a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, 
az Állatorvostudományi Egyetem és az Országos Magyar Vadászati Védegylet mellett részt 
vett „A hazai vadegészségügy és vadgazdálkodás aktuális kérdései 2017

désre számot tartó rendezvényen több más 

is.

aranysakál által okozott károk Magyar Juh- és
gel közösen. Az anyag augusztus folyamán megjelent a Kamara 

központi honlapján, valamint 1000 példányban szórólap formájában is kiadtuk és eljuttattuk 
az érintettekhez.

Az elmúlt egy év során a tevékenységét meghatározó, legfontosabb feladatkör a Kamara
Elnöksége megbízásából az Országos Vadgazdálkodási Alap részletes szabályozásának és 
2017-es Pályázati Felhívásának kialakítása volt. A fentebb említett fórumok közül három 
bizottsági ülés (köztük a ki
téma. A Bizottság feladatát a területi Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottságok, valamint 

fogadta el 
mellékleteire vonatkozó javaslatát.

A Bizottság 2017-ben is megrendezte szokásos konferenciáját „Gyakorlati apróvad-
gazdálkodás” címen, on, mely 
rendezvény magas szakmai 

–
” címen, 600 példányban.
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foglalkozott még 2017-ben: a
kerti és szabadterületen ejtett vad trófeájának elkülönítése a bírálat során; hivatásos vadászok 
továbbképzésének országos témái, hivatásos vadászok Echinococcus-

A bizottsági munka összefoglaló értékelése

A bizottságok és szakbizottságok munkáját értékelve az Elnökség megállapítja, hogy az 

K
végrehajtását. 

III.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

1.

1.1 Honlap

Az OMVK internetes jelenléte 2017-
volt, azonban egy komolyabb fejlesztés is lendületet adott ennek. Az OMVK Elnöksége 
feladatként határozta meg honlapunk ko 2017 áprilisa 

weboldala is van. Az áprilisi indulás óta a honlapra 261 híranyag és 119 esemény került fel 
(országos és megyei vonatkozásúakat egybe véve). Egyes megyék már teljesen átálltak a régi
honlapjukról, néhányan az összes korábbi tartalmukat is áttöltötték, míg mások nem 
vagy csak alig Ezzel együtt is a statisztika azt mutatja, 

1.2 Facebook

A honlap mellett továbbra is igen fontos kommunikációs csatornánk a legnagyobb közösségi 
oldal. Ezen jelenleg 6700-an követik a megosztott tartalmakat (ez a szám 2017 februárja óta 
2500- 000-es tagságunkból kiindulva ez a tagok számához viszonyítva 
több mint 10%-ot jelent, amely arány többszörös a nagyobb partnerszervezeteinkéhez (NAK, 
MOHOSZ) képest.
tartalmak kerülnek ki, amelyeket a felhasználók saját oldalukon, illetve több ezer vagy akár 

is megosztanak, így az információk rengeteg 

1.3. Sajtókapcsolatok

2017-ben az OMVK 11 önálló és 3 az OMVV-
az online felületeken, illetve megkapta a print és online szaksajtó is. A szakmai médiumok 
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rendre publikálják is az OMVK által közreadott információkat, így tájékoztatásaink 
potenciálisan minden Internetet használó vadászhoz eljuthatnak.

Az elmúlt évekhez hasonlóan kezeltük a civil sajtó megkereséseit is, amelyek a korábban 
megszokott témákhoz kapcsolódnak (pl. a vad megjelenése belterületen, vadelütések,

stb.) Az OMVK Központját általában az országos sajtó keresi, míg a regionális 
média a megyei Területi Szervezetek elnökeit, titkárait szólaltatja meg. Örvendetes, hogy 
több szervezet állandó kapcsolatot alakított ki a helyi sajtóval, így a Kamarának 

2.

Az OMVK Központ és a megyék közötti hivatalos információcsere a korábbi gyakorlatnak 
-mailekben, körlevelekben folyik.

elindított sajtószemle segíti. A néhány naponta összeállított anyagokban a vadgazdálkodással, 
A sajtószemlét

minden e- megkapja.

minden vadászhoz eljuttatott Vadászévkönyv, amelyet
19. alkalommal adtuk ki. A 2018-as évkönyv a gímszarvas-gazdálkodást járja körül, a 
tipikusan gímszarvasos országrészeken kívül bemutatva azokat a területeket is, ahol egyre 
nagyobb eredményeket érnek el a gímmel való gazdálkodásban. A Vadászévkönyvben kapott 

minden vadásznak, aki beszélgetésbe kezd, vagy vitába keveredik a vadászatot nem jól, vagy 
éppen egyáltalán

2017 decemberében a Kamara kiadásában megjelent egy vadászati hagyományainkat, 
szokásainkat röviden összefoglaló leporelló „
vadászhagyományok” címmel. Ezt a 2018-as érvényesítéskor a vadászjegy és a
Vadászévkönyv mellé kapta meg minden vadász. A
kiadvány anyagához több videó is készült, amelyeket rendszeresen sugároz a Fishing & 

Tube-on, 
akár az OMVK honlapján keresztül is.

Érdemes külön megemlékezni arról, hogy az OMVK megyei területi szervezetei 
e-mail címei néhány kivétellel szintén a honlapon

teremt a tagságnak a gyors és közvetlen kapcsolatfelvételre. U országos 
küldöttek e-mail címek.

3. Kiemelt országos rendezvények

A tavalyi FEHOVA volt, melyen a Kamara az OMVV-
vel

alkalmas. Civilek közül legtöbben a standot és
vadászvizsgákról szóló információ kérés miatt keresték fel. 
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2017-ben az Országos Vadásznap került megrendezésre. A három napos 
rendezvény
Békés megyei Területi Szervez ,
a gyakorlati apróvad-gazdálkodást, ölelte fel, átfogó képet nyújtva a gazdálkodás 

.
A hazai vadegészségügy és 

vadgazdálkodás aktuális kérdései 2017

IV.

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

A Kamara továbbra is tagja az Európai Vadászszövetségnek (FACE), és az állami 
delegáltakon keresztül képviselteti magát a CIC munkájában is. 

Nem

tekintettel a határ menti kapcsolatok ia, de 
hasonló a helyzet Szlovénia és Románián belül Székelyföld vonatkozásában is. Nem véletlen, 
hogy a FEHOVA díszvendége 2016-ban Szlovákia, 2017-ben pedig Románia volt. Aláírás 

erb Vadászati 
Kamarával, melyre terveink szerint 2018. május 14/16-án kerül sor Belgrádban. 

A magyar vadgazdálkodás és vadászat jogi szabályozása iránt egyre nagyobb az 
, de különös tekintettel a szomszédos országokban. Érdemi 

konzultációkat folytattunk e vonatkozásban a cseh

is szerepe volt abban, hogy a 2019. évi FEHOVA 
díszvendégének Csehországot kérte fel a kormányzat.

A 2018. évi országos vadásznap – az Elnökség döntése alapján – szeptember 7-8-án kerül 

kollégák nemcsak mint vendégek fognak részt venni a rendezvényen. A meghívottak köre
lengyel

szervezeteink közötti kapcsolat kiépítésére. 

V.

EGYÉB KIEMELT FELADATOK

1. Országos Vadgazdálkodási Alap

Az Országos Vadgazdálkodási Alap (a
a Kamara Alapszabályában rögzítette, melyet 2017. április 20-án az Országos 

támogatható célterületek meghatározásával a Kamara Elnöksége az Országos Vadvédelmi és 
Vadgazdálkodási Bizottságot (a továbbiakban: OVVB) bízta meg. Ezt a feladatot az OVVB a
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bevonásával végezte el. A
Felhívást, valamint ezek mellékleteit elfogadta, így tíz év után ismételten pályázhattak a 
vadászatra jogosultak vadgazdálkodási (fejlesztési) g és a 
kapcsolódó dokumentumok 2017. szeptember 30-án az Kamara honlapján hivatalosan 
meghirdetésre kerültek.

benyújtásra kerültek. 

ését – formai és tartalmi szempontból – a Kamara 
területi Vadvédelmi és Vadgazdálkodási bizottságai

2017. december hónap folyamán határozatot hozott. Összesen 
1087 elemi pályázatot fogadtak 
45 pályázatot elutasítottak.

Az országos Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság (továbbiakban: OVVB) elé 1042 
darab elemi pályázat került, a bizottság tagjai és a bevont bírálók a KAPOR felületen
keresztül — egyedi hozzáféréssel –

2018. január 22-
én tartotta ülését, ahol határozatban rögzítette a támogatható, illetve az elutasításra javasolt 
pályázatokat.

Támogatásra 645 pályázatot (788 elemi pályázat) javasolt az OVVB, melyek támogatási 
igénye 583 079 427 Ft.

A Kamara Elnöksége 2018. január 29-i ülésén elfogadta az OVVB javaslatát, ugyanakkor 
mivel a rendelkezésre álló forrás 500 millió Ft, így a támogatható pályázatok egy részét 
tartaléklistára helyezte.

A támogatott, elutasított és tartaléklistás pályázatokról szóló tájékoztató 2018. február 1-én
megjelent a Kamara honlapján, majd 2018. február 2-án valamennyi elutasított pályázat 
vadászatra jogosultja egyedileg (pályázati azonosító és pályázati cím megjelölésével) 

valamennyi pályázót hét napon belül értesíteni kell.)

2018. február 8-ig valamennyi nyertes pályázó is megkapta a kiértesítést és a tájékoztatást a 

feladatot.

Az elnökség döntése ellen 9 esetben (8 önálló és 1 konzorciumi pályázat) érkezett 
fellebbezés

rendelkezésre álló források alapján a tartaléklistás pályázatokkal kapcsolatban az 

társaságok, nemzeti park igazgatóságok) részére nyilatkozatot küldtünk ki 2018. február 13-
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án. dén elvégezni a pályázatban leírt 

megvalósításról).

Február második 
-,

valamint az utófinanszírozott pályázatokhoz. — a
pályázatra vonatkozó adatokkal kitöltve — került összeállításra ezzel is segítve a 

részletes útmutatót
készítettünk, 

részére is megküldtünk.

— 506 darab — és azok mellékletei 2018. február 23-án kerültek 
— 50 

darab — 2018. március 2-án — 15 darab (158 elemi 
pályázat) — és kapcsolódó megállapodásokat, egyéb mellékleteket 2018. március 6-án

Szabályzatában rö

A Vadgazdálkodási Alap 2017. évi pályázati felhívására benyújtott pályázatok 
regisztrációjában, a bírálatban és valamennyi dokumentum kezelésében, továbbá a döntések 

sszeállításához nélkülözhetetlen segítséget jelentett az ún. 
KAPOR program. A megyei és az országos apparátus tapasztalatai alapján a program 
továbbfejlesztése tovább csökkentheti a pályázók, a területi- és az országos vadvédelmi és 
vadgazdálkodási bizottságok, valamint valamennyi munkatárs adminisztratív terheit, továbbá 

2. Vadászati Világkiállítás 

2021-ben az 1971-es Vadászati Világkiállítás 50. évfordulóján ismét világkiállítást rendez 
Magyarors
Országos Magyar Vadászkamarának fontos szerepet szán Ennek 
gyakorlatilag van. Ezek: 

d Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum a világkiállítás rendezvényeinek kiemelt helyszíneként szerepel. 

Az ezzel kapcsolatos programtervezetet az Elnökség 2017. május 23-i ülésén 
373 eFt. 
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A megyei területi szervezetek által leadott program tervezetek és fejlesztések 
menedzselése a végrehajtás segítése és koordinálása. A területi szervezetek 
világkiállítással kapcsolatos kormányzati támogatási igénye 1 859 800 eFt. 

Mind a központi, mind pedig a megyei javaslatok beadásra kerültek a világkiállítási 

programtervezetébe. A döntést a Kormány fogja meghozni
a végrehajtással kapcsolatos operatív munka.

3. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum – Hatvan

A Kormány a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeumot
1572/2017 (VIII.28.) számú határozatával az Országos Magyar Vadászkamara 
vagyonkezelésébe adta oly módon, hogy 2022-
biztosította. Ennek összege 2018-ban 231
támogatás, 2019-ben 201 172 eFt, míg a további években évente 171 172 eFt. 

ingóságok (287 M Ft 
értékben), melyek térítésmentesen kerültek a kamara tulajdonába.

A

ellátó, 100 %-os kamarai tulajdo
Gyakorlatilag mára jogilag és gazdaságilag is 

minden feltétel adott ahhoz, hogy a múzeumot a Kamara a magyar vadászat és 
vadgazdálkodás szolgálatába állíthassa. 

A múzeumot a 2021. évi Vadászati Világkiállításra olyan színvonalúvá kell tennünk,
amely méltóképpen mutatja be Magyarország és a Kárpát-medence vadgazdálkodását, 

nevelését, továbbá vonzó és színes programokat biztosít az odalátogató belföldi és külföldi 
vadászok valamint a nagyközönség számára egyaránt. A múzeum feladata lesz továbbá a 

munkájának támogatása, valamint a kamara „Ismerd meg a vadászatokat” fiataloknak szóló 
országos programjának koordinálása és az ezirányú területi munka segítése.  

Budapest, 2018. március 26. 

Az Országos Magyar Vadászkamara 
Elnöksége


