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I.  

 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

 

 

Az Országos Magyar Vadászkamara Országos Küldöttközgyűlése 2017. április 20-án 

tartott ülésén módosította a Kamara Alapszabályát, melynek részeként megteremtette a 

lehetőségét annak, hogy a kamara bevételeiből a kamara programjában szereplő 

feladatok megvalósításának anyagi támogatására finanszírozási forrás álljon 

rendelkezésre. Ezzel kapcsolatban az Alapszabály 31 §-a az alábbiak szerint 

rendelkezik: 

 

(3)  A Kamara éves bevételeinek területi szervezetek és az országos szervezet 

közötti megosztására, továbbá az országos szervezethez kerülő források 

felhasználására az Elnökség tesz javaslatot, melynek jóváhagyása a 10 § (2) 

e) pontja alapján az Országos Küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe 

tartozik. 

 

(4)  Az országos szervezet bevételei, felhasználásának irányai: 

 a központi költségvetés finanszírozása, 

 az Országos Vadgazdálkodási Alapba helyezendő összeg, 

 a Kamara programjában szereplő feladatok megvalósításának 

támogatása. 

A támogatandó programokat az Országos Küldöttközgyűlés hagyja jóvá. 

 

(5)  A Kamara programjában szereplő feladatok lehetnek központi szervezésben 

megvalósuló országos programok, illetve a területi szervezetek által 

szervezett programok. Ez utóbbiak anyagi támogatásához a területi 

szervezetek az Elnökséghez benyújtott pályázatok útján juthatnak hozzá. A 

pályázati feltételeket és az ezzel kapcsolatos egyéb részletszabályokat az 

Elnökség határozza meg. 

 

 

II. 

 

RÉSZLETES SZABÁLYOK 

 

 

Az Alapszabályban rögzített felhatalmazás alapján az Elnökség a Kamara 

programjában szereplő feladatok megvalósításának támogatására rendelkezésre álló 

összeg felhasználásával kapcsolatos szabályokat az alábbiakban alkotja meg: 

 

1.) A Kamara programjában szereplő feladatok megvalósítását az Országos 

Küldöttközgyűlés által meghatározott mértékben – az erre a célra elkülönített 

alap terhére – a kamara vissza nem térítendő támogatással segíti.  
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2.) Az Alapszabály 31 § (4) bekezdésében az országos szervezet bevételeinek 

felhasználási irányai között elsőként megemlített központi költségvetés 

finanszírozását, továbbá a másodikként említett Országos Vadgazdálkodási 

Alapba helyezendő összeget a Küldöttközgyűlés konkrét összegben határozza 

meg, míg a kamara programjában szereplő feladatok megvalósításának 

támogatására fordítható forrás az országos szervezet bevételei és az előző két 

felhasználási irány figyelembe vételével maradványelv alapján képződik.     

 

3.) Támogatási igényt (pályázatot) az Országos Küldöttközgyűlés által 

jóváhagyott témakörökhöz illeszkedően az OMVK megyei területi szervezetei 

nyújthatnak be. A támogatási igény benyújtásához a területi szervezet 

elnökségének egyetértő határozata szükséges.  

 

4.) Pályázatot a támogatandó programokat jóváhagyó Országos 

Küldöttközgyűlést követően lehet benyújtani mindaddig, amíg a 

rendelkezésre álló keretösszeg arra fedezetet nyújt. Az OMVK Országos 

Központjába beérkezett pályázatok nyilvántartásáról a főtitkár gondoskodik, 

továbbá terjeszti azokat a soron következő elnökségi ülés elé megvitatásra és 

jóváhagyásra. 

 

5.) A rendelkezésre álló forrás felhasználásról – kizárólagos jogkörrel – az 

Elnökség dönt. Az elnökség döntésével szemben jogorvoslatnak nincs helye. A 

döntés meghozatalakor mérlegelni kell, hogy a beadott pályázat összhangban 

van-e az Országos Küldöttközgyűlés által meghatározott kiemelt kamarai 

célokkal. Előnyben kell részesíteni azt a pályázatot, melyhez a pályázó önrészt 

is biztosított. A pályázatban részletesen be kell mutatni annak tartalmát, a 

projekt időpontját vagy futamidejét, a hozzá kapcsolódó költségtervet és a 

várható eredményt. Az elnökség döntését határozatban rögzíti. A pályázat 

pozitív elbírálását tartalmazó határozat időpontjától számított tíz napon belül a 

megítélt támogatási összeg átutalásra kerül a pályázó területi szervezet 

bankszámlájára.  

 

6.) A nyertes pályázatokat, azok költségvetését és a hozzájuk kapcsolódó 

támogatási összeget az elnökségi döntést követő tíz napon belül közzé kell 

tenni a kamara központi honlapján. Ugyanez vonatkozik a program 

megvalósulásáról készült jelentésre is, amit a pályázó a program befejezését 

követő harminc napon belül köteles a főtitkár részére megküldeni.  

 

7.) A megvalósulási jelentést az elnökség soron következő ülésén tárgyalja. 

Amennyiben megállapításra kerül, hogy a projekt megvalósítása eltér a 

projekttervben szereplőtől, a korábban megítélt támogatás részleges vagy 

teljes visszafizetését rendelheti el, illetve meghatározott időre kizárhatja a 

pályázót újabb pályázaton történő részvételből.  
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8.) A kamarai célok támogatására rendelkezésre álló forrásból az OMVK területi 

szervezetei által benyújtott programokon túlmenően központi programok is 

finanszírozásra kerülnek. Az ezekről szóló döntést – az előzőekhez hasonlóan – 

az elnökség hozza meg. Az elnökség a rendelkezésre álló forrást nem 

különíti el megyei és központi alapra. A területi szervezetektől beérkezett 

pályázatokat és a központi programokat egyenrangúként kezeli.  

 

9.) Az elnökség az Országos Küldöttközgyűlésen az elnökségi beszámoló 

részeként tájékoztatást ad a kamarai célok támogatására rendelkezésre 

bocsátott összeg felhasználásáról.  

 

A kamara programjában szereplő feladatok anyagi támogatásának fenti szabályait az 

elnökség 217. november 17-i ülésén tárgyalta és … /2017 számú határozatával 

jóváhagyta. A szabályzatban foglaltak 2017. december 1-vel lépnek hatályba.  

 

Budapest, 2017. november 17. 

 

 

Dr. Jámbor László 

elnök 
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