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Az Országos Magyar Vadászkamara Alapszabályának 10. § (2) bekezdés f) pontja 

értelmében a Vadászkamara éves bevételeinek Területi Szervezetek és az országos 

szervezet közötti megosztása, továbbá az országos szervezethez kerülő források 

felhasználása a Küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az Alapszabály 

11. § (2) bekezdésének b) pontja alapján az előzőekre az Országos Magyar 

Vadászkamara Elnöksége tesz javaslatot. 

 

I.  

 

Az Országos Magyar Vadászkamara  

2023. évi bevételeinek megosztása a  

területi szervezetek és az országos központ között 

 

 

Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény 2018. 

december 31-től hatályos módosítása értelmében a 27. § (2) bekezdés kimondja, hogy  

 

„A kamara által az államtól átvett feladatok térítéseként az (1) bekezdés b) pontja 

szerinti bevételnek minősül a vadászjegy és a vadászati engedély kiállításáért a vad 

védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 

61. § (3) bekezdése és 63. § (3) bekezdése szerinti díj teljes összege.”. 

 

A vadászjegy ára 2019. január 1-jétől 20.000 Ft/fő/év, míg a vadászati engedélyekért 

2017. március 1-jétől a külföldi vadászoknak éves viszonylatban (365 napos) 100.000 

Ft-ot, havi kiváltás (30 napos) minden megkezdett hónap után 10.000 Ft-ot kell 

megfizetniük. 

 

Az Országos Magyar Vadászkamara harmadik legnagyobb összegű bevételi forrása a 

tagdíj bevétel, melynek összege 4.000 Ft/fő/év. A Vadászkamara Alapszabályának 7. 

§ (6) bekezdése alapján az a rendes tag mentes a tagdíjfizetési kötelezettsége alól, aki a 

vadászjegy kiváltásakor vagy érvényesítésekor a 70. életévét betöltötte, vagy a 

kiváltás, illetve érvényesítés évének utolsó napjáig várhatóan betölti a 70. életévét. 

 

Az Országos Magyar Vadászkamara 2023-ban a fentiek alapján várhatóan az alábbi 

bevételi forrásokkal rendelkezik: 

 

1.) Tagdíj bevételek (61.134 fő * 4.000,-Ft/fő)     244 536 eFt 

2.) Vadászjegyből származó bevételek (69.154 fő * 20.000,-Ft/fő)         1 383 080 eFt 

3.) Vadászati engedélyből származó bevételek (2022. terv adat)  329 510 eFt 

  

        Összesen:          1 957 126 eFt 
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A fenti összeg a megyei Területi Szervezetek és a Központ közötti megosztására 

vonatkozóan az alábbi javaslatot tesszük: 

 

➢ A tagdíjbevételek vonatkozásában javasoljuk fenntartani az előző évek 

gyakorlatát, mely szerint a tagdíjbevételek teljes összege a területi szervezeteknél 

marad.  

 

➢ A vadászjegyekből származó bevételekből – a korábbi gyakorlatnak megfelelően 

– a területi szervezetek és az országos központ 50-50 %-ban osztozna, kivéve 

• Pest megyét, ahol ez az arány 20-80 % az országos szervezet javára, 

továbbá 

• Nógrád megyét, ahol 15-85 %, 

• Komárom-Esztergom megyét, ahol 30-70%, 

• Csongrád-Csanád, Heves, Tolna megyét, ahol 45-55 % az érintett 

megyék javára, mert az arányok módosításával biztosítható a feladatok 

teljeskörű és magas színvonalú ellátásához szükséges pénzügyi forrás a 

kisebb taglétszámmal, bevétellel rendelkező megyei Területi Szervezetek 

számára. 

 

➢ A vadászati engedélyekből származó bevételek megosztásában nem javaslunk 

változást. Ennek megfelelően 3 000 db kiváltott engedélyig az abból származó 

bevétel 30 %-a marad a területi szervezeteknél, míg az e feletti engedélyekből 

származó bevételekből a területi szervezetek részesedése 20 %. 

 

A Vadászkamara fő bevételeiből rendelkezésre álló forrás előzőekben bemutatott 

elvek alapján történő megyei területi szervezetek és a központ közötti megoszlását az 

1. sz. táblázat tartalmazza. 

 

1. számú táblázat 

               e Ft 

Bevételi forrás 
Területi 

Szervezetek 

Központ 

 
Összesen 

Tagdíjak 244 536 0   244 536 

Vadászjegy 647 978 735 102 1 383 080 

Vadászati engedélyek   92 734  236 776    329 510 

Összesen: 985 248 971 878 1 957 126 

 

 

A rendelkezésre álló források 50,3 %-a a területi szervezeteknél marad, a másik fele 

pedig központosításra kerül. Ez gyakorlatilag megegyezik az előző évivel. A területi 

szervezeteknél maradó források megyénkénti és bevételi forrásonkénti megoszlását az 

1. számú melléklet tartalmazza.  
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II. 

 

A Vadászkamara Központi Szervezetéhez kerülő források felhasználása 

 

 

Az előző pontban levezetettek alapján a Vadászkamara Központi Szervezetének 2023. 

évben a következő források állnak rendelkezésére:  

 

1.) Tagdíjbevétel         0 eFt 

2.) Vadászjegyből származó bevételek    735 102 eFt 

3.) Vadászati engedélyekből származó bevételek   236 776 eFt 

 

Összesen:         971 878 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 Kamara programjában szereplő feladatok megvalósításának támogatása.   

 

A Vadászkamara Központi Szervezetének 2023. évi költségvetési tervében szereplő 

306 536 eFt-os kiadással szemben 264 536 eFt-ot kell a fenti összegből a központ 

működéséhez biztosítani, mivel abból 42 000 eFt-ot a központ egyéb bevételei 

fedeznek. A központi beruházások forrásigénye 50 000 eFt, ami informatikai 

beruházásokat takar.  

 

Az Országos Vadgazdálkodási Alap 2023. évi feltöltésével kapcsolatosan a 2022. 

március 25-én tartott Küldöttközgyűlés 47/2022. számon hozott egy határozatot, mely 

szerint 500 MFt-ot kell erre a célra elkülöníteni. Az azóta jelentősen megváltozott 

gazdasági környezetre tekintettel, annak érdekében, hogy a hatvani Vadászati Múzeum 

működési feltételeit biztosítani tudjuk, és erre a célra 300 MFt összeget tartalékba 

helyezhessünk, a korábbi határozatot javasoljuk módosítani oly módon, hogy az 500 

MFt-al szemben 250 MFt legyen az Országos Vadgazdálkodási Alappal kapcsolatos 

feltöltési kötelezettség. Megjegyezzük, hogy jelenleg 79 MFt maradvány van az 

alappal kapcsolatos elkülönített számlán, s így a Vadgazdálkodási Alappal kapcsolatos 

feladatok finanszírozására 329 MFt fog rendelkezésre állni. 

 

A hatvani Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum  működési költségeinek fedezetét 

2022. év végéig kormányhatározat alapján az állami költségvetés biztosította. Ígéretet 

kaptunk arra, hogy ez a konstrukció a következő években is folytatódni fog, de ezzel 

kapcsolatos konkrét döntés még nem áll rendelkezésünkre. A mai gazdasági helyzetre 

való tekintettel úgy gondoljuk az a felelősségteljes magatartás, ha a múzeum működési 

költségeit feltételes módon tartalék formájában figyelembe vesszük a feladatarányos 
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finanszírozási rendszerből származó központi bevételek elosztásánál. Ugyanakkor 

kérjük a Küldöttközgyűlést, hogy határozatban hatalmazza fel a Vadászkamara 

Elnökségét arra az esetre – ha az állami költségvetés továbbra is finanszírozni tudná a 

múzeum működését – hogy saját hatáskörben dönthessen a tartalékba helyezett összeg 

maradványának felhasználásáról vagy az Országos Vadgazdálkodási Alap feltöltése, 

vagy pedig a Hivatásos Vadász Eszközbeszerzési Program folytatása céljából. 

 

Az előzőekben elmondottak alapján a Kiemelt Kamarai Célokra a maradványelv 

alapján 107 342 eFt áll rendelkezésre. Számszakilag levezetve:  

 

Induló összeg (összes tervezett bevétel): 971 878 eFt 

 

- Központ finanszírozási igénye:   264 536 eFt 

- Beruházások:        50 000 eFt 

- Országos Vadgazdálkodási Alap:   250 000 eFt 

- Múzeumi tartalék:     300 000 eFt 

- Kiemelt Kamarai Célok:    107 342 eFt 

 

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

támogatandó programokat a Küldöttközgyűlés hagyja jóvá. Javaslatunk: 

 

1) "Ismerd meg a vadászokat" ifjúságnevelő program központi és megyei 

rendezvényeinek, programjainak támogatása. 

2) A hivatásos vadászok szakmai felkészültségét és munkafeltételeiket javító 

programok támogatása.  

3) Az országos Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság által javasolt kutatási 

programok támogatása. 

4) Országos Vadásznap központi támogatása. 

 

A kamarai programokban szereplő feladatok támogatására szánt összegek 

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

 

A Vadászkamara Elnöksége fentiek alapján kéri a Küldöttközgyűlést, hogy az 

előterjesztést vitassa meg és hozzon döntést, az alábbi elnökségi határozatban 

foglaltak figyelembevételével. 

 

47/2022. Elnökségi Határozat: A Vadászkamara Elnöksége megtárgyalta 

és (15 igen, 1 nem és 2 tartózkodás mellett) elfogadta „az Országos Magyar 

Vadászkamara 2023. évi bevételeinek megosztása a Területi Szervezetek és a 

Központ között, döntés az országos szervezethez kerülő források 

felhasználásáról” szóló előterjesztést és jóváhagyta annak a 2022. november 

18-án tartandó Küldöttközgyűlés elé történő terjesztését, azzal a módosítással, 

hogy a megosztási arány Pest megye esetében 80-20%-ra (Központi Szervezet 

javára), valamint Nógrád megye esetében 85-15%-ra, Heves, Tolna és 
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Csongrád-Csanád megye esetében 55-45%-ra módosul (az adott Területi 

Szervezet javára), továbbá Nógrád, Heves, Tolna és Csongrád-Csanád megye a 

Kiemelt Kamarai Célok keretében önerő biztosítása nélkül pályázhat a 

programok megvalósítására. A módosítás miatt megjelenő 1 658 eFt megyei 

többletforrás igény a Központ bevételeit csökkenti. 

 

Hatvan, 2022. október 25. 

 

Országos Magyar Vadászkamara 

Elnöksége 

 

Határozati javaslat: 

.../2022. HATÁROZAT: A Küldöttközgyűlés megtárgyalta és (… igen, 

… nem és … tartózkodás mellett) elfogadja a „Az Országos Magyar 

Vadászkamara 2023. évi bevételeinek megosztása a Területi 

Szervezetek és a Központ között, döntés az országos szervezethez 

kerülő források felhasználásáról” szóló előterjesztést azzal, hogy 

az alábbi Területi Szervezetek esetében a vadászjegyekből származó 

bevételek vonatkozásában az adott Területi Szervezet és Központi 

Szervezet vonatkozásában az 50-50%-os megosztási aránytól eltérő 

megosztást rendel el alkalmazni. 

-        Nógrád megyei Területi Szervezet 85-15 százalék a Területi 

Szervezet javára 

-        Komárom-Esztergom megyei Területi Szervezet 70-30 

százalék a Területi Szervezet javára 

-        Csongrád-Csanád megyei Területi Szervezet 55-45 százalék a 

Területi Szervezet javára 

-        Heves megyei Területi Szervezet 55-45 százalék a Területi 

Szervezet javára 

-        Tolna megyei Területi Szervezet 55-45 százalék a Területi 

Szervezet javára 

-        Főváros- és Pest megyei Területi Szervezet 20-80 százalék a 

Központi Szervezet javára 

A Küldöttközgyűlés az előterjesztés elfogadásával egyben döntött 

arról is, hogy a 47/2022. határozatban foglaltaktól eltérően a 2023. 

évi költségvetés terhére az Országos Vadgazdálkodási Alapba 250 

millió forint forrást helyez. 

 

 


