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A Kamara kiemelt programjainak finanszírozása 

 
 
Az Országos Magyar Vadászkamara Küldöttközgyűlése 2018. április 13-án az 

52/2018. számú határozattal négy olyan célt fogadott el, melyeket a Kamara 
2018-ban kiemelt kamarai célként kezel. Ezen célok a következők: 

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

rendezvényeinek, továbbá az ezzel kapcsolatos megyei ingatlan és egyéb 
fejlesztések támogatása 

2) A jelenlegi vadászjegyek plasztik kártyára történő lecserélésével 
kapcsolatos költségek finanszírozása 

3) A Kamara húsz éves fennállásáról megemlékező kiadvány és programok 
finanszírozása 

4) A hivatásos vadászok szakmai felkészültségét javító és továbbképzésüket 
szolgáló programok támogatása 

 
A fenti kiemelt célokra 2018. június 20-ig összesen 25 pályázat 

érkezett be. Az 52/2018. számú küldöttközgyűlési határozat szerint a kiemelt 

programok finanszírozására 91 073 000 Ft áll rendelkezésre. 
A pályázatokat a Kamara központi apparátusa szakmai alapon 

áttekintette. Megvizsgálta, hogy a benyújtott pályázatok tartalmi elemei és céljai 
illeszkednek-e a négy kiemelt kamarai célhoz. 2018. június 29-én az Országos 
Elnökség döntött az eddig beadott pályázatokról. Az Elnökségi ülésen hozott 
30/2018. számú elnökségi határozat értelmében az alábbi táblázat tartalmazza 
a támogatott programokat, az azokat benyújtó kamarai szervezeteket és a 
támogatás mértékét. 

A megyei szervezeti igények mellett az OMVK központi szervezete 
előkészített az Elnökség számára 4 országos érintettségű kamarai program 
finanszírozására vonatkozó javaslatot, melyek egyenként a négy kiemelt célhoz 
kapcsolódnak. 

A finanszírozási keret még nem merült ki, így az Országos Elnökség a 
következő ülésig benyújtásra kerülő pályázatokról a testület soron következő 
összejövetelén hozza meg döntését. 
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Sorszám 
Támogatott 

kamarai 
szervezet 

Kiemelt 
kamarai cél 

Támogatás tárgya 
Támogatási 
összeg (Ft) 

1. 
OMVK Baranya 
megyei Területi 

Szervezete 

Ismerd meg a 
vadászokat 

Ingatlan vásárlás 
(épület+terület) 

bemutató központ 
kialakítása 

25 000 000 

2. 

OMVK Borsod-
Abaúj-Zemplén 
megyei Területi 

Szervezete 

Ismerd meg a 
vadászokat 

A megyében 
megvalósuló 

gyerekprogram 
támogatása 

500 000 

3. 
OMVK Fejér 

megyei Területi 
Szervezete 

Ismerd meg a 
vadászokat 

Természet a 
Művészetekben 
programsorozat 

600 000 

4. 

OMVK Főváros és 
Pest megyei 

Területi 
Szervezete 

Ismerd meg a 
vadászokat 

Börzsönyi 
kirándulás sorozat 
gyerekek részére 

500 000 

5. 

OMVK Főváros és 
Pest megyei 

Területi 
Szervezete 

Ismerd meg a 
vadászokat 

Vadászkürtös tábor 
gyermekeknek 

350 000 

6. 

OMVK Főváros és 
Pest megyei 

Területi 
Szervezete 

Ismerd meg a 
vadászokat 

Vadászati kiállítás 
létrehozása gyerekek 

részére 
300 000 

7. 
OMVK Heves 

megyei Területi 
Szervezete 

Hivatásos 
vadászok szakmai 

felkészültségét 
javító program 

A lőtudás, a 
lőkészség és a 

lőbiztonság 
fejlesztése hivatásos 

vadászoknak 

1 600 000 

8. 

OMVK 
Komárom-
Esztergom 

megyei Területi 
Szervezete 

Ismerd meg a 
vadászokat 

Ifjúsági vadásztábor  1 000 000 

9. 
OMVK Nógrád 
megyei Területi 

Szervezete 

Ismerd meg a 
vadászokat 

Bánki Őzhívó tábor, 
gyermekek részére 

1 070 000 

10. 
OMVK Zala 

megyei Területi 
Szervezete 

Ismerd meg a 
vadászokat 

Ingatlan vásárlás 
(épület+terület) 

bemutató központ 
kialakítása 

40 000 000 

11. 
OMVK Központi 

Szervezete 

Hivatásos 
vadászok szakmai 

felkészültségét 
javító program 

Hivatásos vadászok 
országos szakmai 

versenye 
1 500 000 

12. 
OMVK Központi 

Szervezete 
A Kamara 20 éves 

fennállása 
20 éves fennállási 

ünnepség 
4 000 000 

13. 
OMVK Központi 

Szervezete 

Vadászjegy 
plasztik kártyákra 

cserélésének 
programja 

Előkészítő munka a 
plasztik kártyák 
vonatkozásában 

1 500 000 

14. 
OMVK Központi 

Szervezete 
Ismerd meg a 

vadászokat 

Vadászatot 
népszerűsítő kisfilm 

elkészítése 
4 000 000 

 


