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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Nagy István, agrárminiszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Mennyi vendégvadász kereste fel idén az országot az 
„Egy a Természettel Vadászati és Természeti Világkiállítás” hatására?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Az  mfor.hu  portálon  megjelent  „Megvan,  mennyit  hozott  a  17  milliárdos  vadászati
világkiállítás„ megismertette velünk a vadászati kiállítás pénzügyi eredményeit:

„Határidő  előtt  közzétette  a  2021.  évi  beszámolóját  a  vadászati  világkiállítás  szervezéséért  és
lebonyolításáért felelős állami cég, az Egy a Természettel Kft. A dokumentumokból eddig még nem
ismert  részleteket  lehet  megtudni  az  összesen  17  milliárd  forintból  megrendezett  esemény
pénzügyeiről.

Így például az egyik legfontosabbat is, hogy pontosan mennyit hozott a konyhára a világkiállítás -
azaz mennyi bevétel folyt be a kasszába és a legvégén mennyi maradt vagy épp mennyi hiányzik
onnan. A számok alapján rögtön az elején annyit már elárulhatunk: a matek is alátámasztja azt a
sikerjelentést, melyet rendre kiadtak a szervezők a világkiállítás látógatói számával az események
sikerével kapcsolatban.

(…)

A rendezvényeknek köszönhetően összesen 654,8 millió forint bevétel  folyt  be a cég kasszájába.
Melynek  kicsivel  több  mint  a  harmada,  239 millió  az,  amit  jegybevételeknek  köszönhet  a  cég.
Emellett nagyobb összeg folyt még be

• szponzori bevételekből, 171,4 millió,
• bérleti díjakból, 99,3 millió
• és újsághirdetés bevételeiből 52,2 millió forint.



 
Az értékesítésből származó saját bevételeknél sokkal nagyobb mértékben kapott egyéb bevételt a
társaság, egészen pontosan majdnem 17,6 milliárd forintot.”

 

Tudjuk, hogy az Orbán kormányok esetében, ha egy beruházás pénzügyi kudarc, akkor a beruházás
hasznosságát annak jövőbeli eredményével indokolják.

 

Kérdezem Önt:

Mennyi vendégvadász kereste fel idén az országot az „Egy a Természettel Vadászati és Természeti 
Világkiállítás” hatására?

 

Budapest, 2022. július 15.
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Dr. Vadai Ágnes
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