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Mint ahogyan sajnálatos módon sokan tapasztalták, illetve a televízió képernyőin és számos 

más híradáson keresztül értesülhettek, a közelmúltban a rendkívüli időjárás miatt Borsod-

Abaúj-Zemplén megyében az árvíz és belvíz miatt számos település, terület került víz alá.  

 

Családok tucatjai, emberek százai kényszerültek otthonaik elhagyására, az érintett 

településeken több milliárd forintos károk keletkeztek, melyet a vadásztársadalom is 

mélységes megdöbbenéssel és együttérzéssel fogadott. 

 

Ez már megmutatkozott a vadászok árvízi védekezésben mutatott helytállásában is, illetőleg 

ezt követően az Országos Magyar Vadászkamara döntésében is, amikor is a károsultak iránti 

vadászszolidaritást kifejezve minden vadász után 100 Ft-os támogatást szavaztak meg az 

országos vezetőség tagjai. Ennek eredményeképpen hatmillió forint gyűlt össze a megyei és 

országos szervezetektől, melyet Borsod megyei árvízzel sújtott települések részére 

adományoztak. A Megyei Védelmi Bizottság javaslatát is figyelembe véve -, közösségi célú 

létesítmények helyreállítására, egyenként kettő millió forint támogatásban részesült Szendrő, 

Onga-Ócsanálos, és Sajóecseg önkormányzata. 

Az adományt 2010. július 16-án a Megyei Önkormányzat Szász termében Dr. Ódor Ferenc 

megyei Közgyűlés elnökének részvételével, Pechtol János az Országos Magyar 

Vadászkamara főtitkára és Dr. Székely László az OMVK Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 

Területi Szervezet elnöke adta át az önkormányzatok polgármestereinek, Szaniszló János 

(Szendrő), Madzin Tibor (Onga-Ócsanálos) és Rabi József (Sajóecseg) uraknak. 

 

Amikor – első lépésként - az országos gyűjtés alapján összejött pénzösszeg felajánlásával 

igyekeztünk enyhíteni a lakossági károkat, elősegíteni a településeken kárt szenvedett 

létesítmények mielőbbi helyreállítását, tudatában voltunk annak, hogy a vízborított 

területeken a vadállomány is súlyos, katasztrófális károkat szenvedett el, hogy egyes 

vadgazdák kilátástalan helyzetbe kerültek!  

 

Kamarai szervezetünk és Vadászszövetségünk ezért már az első árhullám levonulása után és 

azt követően is folyamatosan információkat gyűjtött a vadászatra jogosultakat érintő árvízi 

károkról. 

Eközben a Vadászati Hatóság írásban kérte a megye vadgazdálkodóit, hogy tételesen írják le, 

hogy véleményük szerint az egyes területeken milyen mértékű pusztítást végeztek a 

felhőszakadások következtében megáradt folyók és patakok.  

 

Az elsődleges adatok szerint 20-25 vadászterületen – érthető módon - az apróvadállományt 

érte a legnagyobb kár. A becslések szerint megyénkben a szaporulattal együttesen kb. 6-7000 

fácán, 2000-2500 mezei nyúl, 50-60 fogoly, a nagyvadak közül pedig 900-1000 őz és 300-350 

darab vaddisznó és szarvas eshetett áldozatul az áradásnak. Ezen adatok beérkezését követően 

mind a hatóság, mind az érdekképviseleti szervek egy összesített felmérést juttattak el a 

kormányzat felé a vadászati árvízkárok kezelésére. Sajnálatos, hogy lapzártánkig semmiféle 

visszajelzés ez ügyben nem érkezett. 

 

Ezzel párhuzamosan több szálon is megindult az érintett területeken gazdálkodók 

megsegítése.  

A megyei Vadászszövetség, a Kamara területi szerve és „Az Észak-magyarországi 

vadgazdálkodásért” Alapítvány június 10-én országos felhívást tett közzé a vadászatra 

jogosultak megsegítésére – elsősorban a vadászok körében - a vadállomány pótlására, a 



károsult élőhelyek fejlesztésére, javítására szolgáló adományok gyűjtésére. A beérkezett 

adományok bár nem jelentéktelenek, de messze nem érik el a szükséges segítség mértékét, 

ezért továbbra is kérünk mindenkit, hogy a lapunk hátoldalán megjelent felhívásunk alapján 

adakozzanak a megye vadállományának megsegítésére, élőhelyének fejlesztésére, javítására. 

 

A VKE Diana Vadászhölgy Klubja is felhívást tett közzé, mely felhívásra országosan 

összegyűlt adományokat, közel 700e Ft-ot, valamint premixet, takarmányt és 50 db előnevelt 

fácánt 12 vadászatra jogosultnak osztották el egyenlő arányban. 

 

A beérkezett adományok mellett természetesen a megyei Alapítvány a korábbi évekből 

tartalékolt összegekből is különít el támogatást, illetőleg a két megyei vadászati szervezet az 

Észak-magyarországi Vadászszövetség és a Vadászkamara területi szervezete is jelentős tételt 

csoportosít át az éves költségvetéséből a vadállományban keletkezett károk enyhítésére. 

Kitartó lobbytevékenységgel jelentős támogatást sikerült az Országos Kamarától, az Országos 

Vadászati Védegylettől és a Hungaro Jagd Kft-től is biztosítani.  

Mindezek összegzett eredményeként a leginkább rászoruló vadgazdálkodók részére 

kárenyhítésként 3-4000 darab fácánt tudunk vásárolni, majd 1:4-es ivararányban kijuttatni 

a vadászterületekre, a törzsállomány pótlása érdekében. 

Ezek elosztásáról - az adományok, támogatások beérkezését követően - az alapítvány 

kuratóriuma, a Vadászkamara, a Vadászszövetség vezetése konzultálva a Vadászati Hatóság 

megyei szerveivel együttesen kíván dönteni.  

 

Úgy véljük, hogy megyei szinten, erőnkhöz mérten, megtettünk a szükséges lépéseket, 

azonban ahhoz, hogy terveink teljes mértékben teljesüljenek, szükségünk van az Önök 

támogatására is. Ehhez kérjük segítségüket! 

           Tóth Á. Dénes 

 


