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Megkérdőjelezik az erdészeti kihágásokkal kapcsolatos törvény hatékonyságát

Erdőmentés pénzbírságokkal
Fizetnie kell
a volt elöljárónak
Fellebbezés hiányában jog-
erőssé vált az a bírósági íté-
let, amely pénzbírság kifize-
tésére kötelezi Szentes Csa-
bát, Madéfalva volt polgármes-
terét a Községháza felirat mi-
att. Szentest – akinek időköz-
ben összeférhetetlenség mi-
att szűnt meg a mandátuma 
– azért perelte be tavaly szep-
temberben a Dan Tanasă ve-
zette Méltóságért Európában 
Polgári Egyesület (ADEC), mert 
szerintük nem hajtotta végre a 
2016 februárjában hozott jog-
erős bírósági végzést, és nem 
vette le a községháza homlok-
zatáról az intézményt megne-
vező magyar feliratot. Noha a 
volt községvezető a per során 
dokumentumokkal bizonyítot-
ta, hogy azt a feliratot eltávo-
lították, tavaly novemberben 
a Hargita megyei törvényszék 
az egyesületnek adott igazat, 
és úgy döntött, Szentes Csa-
bának az országos bruttó mini-
málbér 20 százalékának meg-
felelő összeget kell fizetnie bír-
ságként minden nap késleke-
désért. Ezt az összeget az em-
lített végzés jogerőre emel-
kedésétől, azaz 2016. február 
22-étől számolták, és az akko-
ri minimálbérnek megfelelően 
napi 210 lejt számolva, a bírság 
összege elérte akkor az 57 ezer 
lejt. A madéfalvi polgármeste-
ri hivatal épületéről azután vet-
ték le az egynyelvű Község-
háza feliratot, hogy a polgár-
mester és a helyi önkormány-
zat jogerősen is elveszítette a 
Dan Tanasă által 2015-ben in-
dított pert. Ez tavaly március-
ban történt meg, pár héttel ké-
sőbb, pünkösd előtt viszont 
– amikor az épület homlokza-
tát is felújították – román, ma-
gyar és német nyelven festet-
ték fel rá: Primărie, Községhá-
za, Rathaus. Ezek a feliratokat 
azóta sem távolították el.
 

KOVÁCS ATTILA

A Hargita megyei szak-

emberek egyelőre nem 

bíznak az erdészeti ki-

hágásokra vonatkozó új 

jogszabály hatékonysá-

gában, azt azonban el-

ismerik, hogy a szigorí-

tások visszaszoríthatják 

a faeladással kapcsola-

tos visszaéléseket.

Az erdészeti kihágásokkal 
kapcsolatos, frissen elfoga-
dott jogszabály fontos lehet 

a faeladással kapcsolatos jogta-
lan haszonszerzés megakadá-
lyozása szempontjából, de meg-
történhet, hogy ezáltal nem fog 
csökkenni az illegális fakiterme-
lés – hívták fel a figyelmet a lap-
családunk által megkérdezett 
Hargita megyei erdészeti szak-
emberek. 

Amint arról beszámoltunk, a 
képviselőház döntéshozó kama-
raként elfogadta azt a törvény-
tervezetet, amely szerint kihá-
gásnak minősül, és 10 ezertől 20 
ezer lejig terjedő bírság jár azért, 
ha egy erdészeti szolgáltatáso-
kat végző személy úgy köt szer-
ződést egy jogi vagy magánsze-
méllyel, hogy annak nincs er-
dős terület a tulajdonában.  Szin-
tén kihágásnak minősül, ha több 
fát vágnak ki, mint amennyit az 
üzemterv előír. Ennek 3 száza-
lékkal való túllépése figyelmez-
tetést, míg a 3,1–10 százalék 
közti túllépés 5000 és 10 ezer lej 

közötti pénzbírságot von maga 
után. Amennyiben a gazdák hi-
vatalos okiratok nélkül legeltet-
nek az erdőkben, azért 1000 lejtől 
2000 lejig terjedő büntetésre szá-
míthatnak. Ha a jószágok szaba-
don legelnek, akkor a tulajdono-
suk, ha nem, a pásztor kapja a 
bírságot. A fuvarlevél nélkül szál-
lított, küldött, átvett vagy raktá-
rozott faanyagot elkobozhatják 
a hatóságok, és 6 ezertől 15 ezer 
lejig terjedő pénzbírságot róhat-
nak ki rájuk. 

Tisztázni kell a tulajdont

„A rendelkezésünkre álló infor-
mációk szerint akkor bírságol-
ható egy jogi vagy magánszemély 
10 és 20 ezer közötti összegre, ha 
csak faanyagot vásárol egy er-
dőből földterület nélkül, és ezt 
szeretné őriztetni” – értelmez-
te a törvényt Kádár Tibor Sán-
dor. Zetelaka erdészeti hivatalá-

nak sajtóreferense elmondta, az 
erdészeti jogszabály 2016-os mó-
dosítása szerint nem kérhetik az 
erdőrészük őrzését azok, akik 
nem folytatták le az örökösödési 
eljárást, így a terület hivatalosan 
nem került a tulajdonukba. Meg-
jegyezte ugyanakkor, ha valaki 
faanyagot szeretne értékesíteni, 
mindenképp az erdészethez kell 
fordulnia engedélyért, még akkor 
is, ha a fa nem a nemzeti erdőva-
gyon részét képezi. „Ez a szabá-
lyozás a különböző spekulációk 
és a kusza tulajdonjogi viszonyo-
kat kihasználó, jogtalan haszon-
szerzés megakadályozása szem-
pontjából fontos” – hangsúlyozta. 
A nem lebélyegezett fák kivágása 
a mennyiség függvényében bűn-
ténynek vagy kihágásnak minő-
sül, ha ilyesmit tapasztalnak az 
erdészek, akkor azt azonnal je-
lentik a feletteseiknek. Ilyenkor 
az erdészeti jogszabályoknak 
megfelelően feljelentik a rendőr-

ségen a tettest, aki büntetésre és 
a kivágott faanyag elkobzására 
számíthat.

„Aki lopni akar, ezután is fog!” 

Lőrincz Csaba, a napokban hiva-
talosan is bejegyzett szentegyhá-
zi erdő- és legelőtulajdonosokat 
tömörítő egyesület elnöke nem 
hinné, hogy a módosított jogsza-
bályok eredményeként csökken-
ne az illegális fakitermelés, hi-
szen úgy véli, aki lopni akar, az 
ennyitől nem ijed meg. „Noha az 
önkéntesek járőrözésének kö-
szönhetően már kevesebb prob-
léma van, a kihágásokat szeret-
nék teljesen elkerülni” – hangsú-
lyozta. Lőrincz ugyanakkor kije-
lentette, bár nemrég bejegyezte-
tett egyesületüknek nagy szük-
sége lenne a törvénytelenségek 
miatt elkobzott faanyag eladá-
sából származó pénzre, azt is 
jó megoldásnak tartja, hogy a fát 
közösségi célra kelljen felhasz-
nálni.

Adrian Pănescu, a Hargita me-
gyei prefektusi hivatal kabinetfő-
nöke rámutatott, Szentegyházán 
vannak a legnagyobb problémák 
az erdőlopással, ahol a mai napig 
tisztázatlan, hogy kinek a tulaj-
donában vannak egyes területek. 
Többször is előfordult, hogy ezt 
kihasználva egyesek más földjé-
ről vágtak ki fákat. Kijelentette, 
Hargita megyében sokszor az is 
gondot okoz, hogy a kibélyegzett 
fák mellett „eltűnik” még néhány, 
amiknek kivágására nem volt en-
gedély. Azt viszont megjegyez-
te, az erdészeti törvény szigorí-
tásai miatt a faanyagok szállító-
leveleivel egyre kevesebb prob-
léma van. 

FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

Mindent a védelemért. Ismét módosult az erdészeti törvény 

Félnek a pásztorkutyáktól
Egyre nagyobb gondot okoznak a 
Gyimesi-hágó egyik esztenáján a 
nyájat őrző pásztorkutyák, ame-
lyek már a 12A jelzésű országút-
ra is kimerészkednek, sőt gyak-
ran rátámadnak a gyalogosokra, 
biciklisekre. A problémára meg-
oldást jelenthet, hogy kétéves hu-
zavona után nemrég érvénybe 
léptek a juhnyájakat követő ku-
tyák létszámára vonatkozó elő-
írások. Miklós Leventét néhány 
napja támadta meg három pász-
torkutya, és idén nem ez volt az 
első alkalom. Rámutatott: a leg-
nagyobb probléma a tehetetlen-
ség, ugyanis egyetlen hatóság 
sem hajlandó segíteni. „A 112-
es segélyhívó számot folyama-
tosan tárcsázzuk, de azt mond-
ják, amíg nincs személyi sérülés, 
nem tudnak tenni semmit. Nem 
szeretném, hogy tragédia történ-
jen ahhoz, hogy komolyan vegyék 
a problémát” – panaszolta. Múlt 
héten munkatársunk is szemta-
núja volt egy hasonló esetnek: a 
hágón egy nagy testű juhászku-
tya üldözött egy gyalogost, akit 
végül egy arra autózó mentett ki 
szorult helyzetéből. 

Tavaly a Hargita megyei 
hegyi mentő szolgálat és a he-
gyi csendőrség közösen ellen-
őrizte a megye esztenáinak ku-
tyaállományát. Fekete Örs, a 

hegyimentők vezetője elmondta, 
idén is terveznek hasonló akciót, 
amelyek következtében legalább 
a veszélyesebb ebeket megkö-
tik. Mindenesetre azt javasol-
ja, támadás esetén feljelentést 
kell tenni akkor is, ha nem tör-
tént személyi sérülés. Gheorghe 
Suciu, a csendőrség szóvivője is 
azt ajánlja, hogy támadás ese-
tén azonnal tárcsázzák a 112-őt, 
és kérjék a csendőrséget, hiszen 
ez nagyrészt az ő hatáskörük-
be tartozik.

Eközben hatályba lépett a ku-
tyák létszámára vonatkozó tör-
vénymódosítás, amelynek alkal-
mazását a pásztorok tiltakozá-
sa miatt többször elhalasztották. 
A 2015 júniusában elfogadott mó-
dosítás értelmében nyájanként 
egy kutyát lehetett volna tartani 
sík vidéken, kettőt dombvidéken 
és hármat hegyvidéken, az intéz-
kedés miatt azonban több ezer ju-
hász tüntetett a parlament előtt. 
Emiatt felfüggesztették az alkal-
mazást, majd ismét módosították 
az előírásokat, eszerint 300-as 
juhállomány esetében a juhászok 
három kutyát tarthatnak síkvidé-
ken, négyet dombvidéken és ha-
tot hegyvidéken. Ez a módosítás 
most lépett érvénybe. 

ISZLAI KATALIN

Megszavazták az iskolai kétnyelvűséget
Elfogadta csütörtöki ülésén a ma-
rosvásárhelyi tanács azt a hatá-
rozatot, amelynek alapján a ve-
gyes tannyelvű iskolák belső te-
reiben kötelező kihelyezni a két-
nyelvű, magyar és román felirato-
kat tartalmazó táblákat. Az intéz-
kedést a Szabad Emberek Párt-
ja (POL), pontosabban Radu Bălaş 
tanácsos kezdeményezte, aki la-
punknak úgy nyilatkozott: telje-
sen természetesnek tartja, hogy a 
vegyes tannyelvű iskolák belső fa-
lait kétnyelvű felira tok ékesítsék. 
A tanácsülésen többen hozzá-
szóltak a témához, többek között 
Dumitru Pavel nemzeti liberális 
(PNL) tanácsos, aki tudni akarta, 
hogy csak román és magyar fel-
iratok lesznek, vagy a német tan-
nyelvű iskolákban a német nyelvet 
is használni fogják. Radu Bălaş 
rámutatott: a tervezet a közigaz-
gatási törvény alapján készült, te-
hát ahol a kisebbség létszáma el-
éri a 20 százalékot, ott lehet kiten-
ni a táblákat – ez viszont nem je-
lenti a románon és a magyaron kí-
vül más nyelv használatának til-
tását. A tervezetet a POL 3 és az 
RMDSZ 10 igen voksával elfogad-
ták – Dumitru Pavel ellenszava-
zott, a többi román tanácsos tar-
tózkodott.

A határozat különösen aktuá-
lis, hiszen az Országos Diszkri-

minációellenes Tanács (CNCD) 
a napokban 17 vegyes tannyelvű 
marosvásárhelyi tanintézetben 
állapította meg a nyelvi diszkri-
mináció tényét – a hivatal a ma-
rosvásárhelyi Civil Elkötelezett-
ség Mozgalom (Cemo) beadvá-
nyai nyomán vizsgálódott. Csü-
törtökön egyébként a Cemo üd-
vözölte a POL iskolai kétnyelvű-
ségre vonatkozó kezdeményezé-
sét. A mozgalom tagjai közlemé-
nyükben kifogásolták, hogy az 
összes olyan óvodában és iskolá-
ban, ahol tetten érhető a kétnyel-
vűség hiánya, a vezetőtanács-
ban RMDSZ-es városatyák is je-
len vannak. Az elmúlt évek fo-
lyamán a Cemo számtalan alka-
lommal jelezte az RMDSZ helyi 
képviselőinek az iskolai diszkri-
mináció tényét, a civilek szerint 
azonban az érdekvédelmi szer-
vezet nem mutatott érzékenysé-
get a téma iránt.

A Szász Albert Sportiskola 
igazgatója éppen az a Csíki Zsolt, 
aki a városi önkormányzatban 
frakcióvezetői tisztséget tölt be. 
Megkeresésünkre cáfolta, hogy 
diszkriminálnák a magyar gyere-
keket, mint mondta, az épület bel-
ső falain több száz kétnyelvű fel-
irat van, ugyanakkor belátta, hogy 
helyenként akadnak kizárólag ro-
mán nyelvűek. „Nem igazságos 

minket elmarasztalni, hisz a mos-
dótól az igazgató irodájáig, az osz-
tálytermektől a laboratóriumokig 
minden egyes ajtón ott van a két-
nyelvű táblácska. Hogy az udva-
ron imitt-amott megjelent egy pár 
román nyelvű tábla, nem rajtam 
múlt. Éjszaka a kapus unalmában 
elkezdett önszorgalomból táblá-
kat készíteni. Most szóltam, hogy 
ezeket vegyék le, helyettük rende-
lünk kétnyelvűeket” – nyilatkoz-
ta Csíki Zsolt. Az igazgató hozzá-
tette, más iskolák vezetőtanácsi 
tagjaként ő maga is figyelmezteti 
a tanárkollégákat a kétnyelvűség 
szükségességére. A CNCD-nek 
eközben az Európa Gimnázium 
igazgatósága azzal érvelt válasz-
levelében, hogy náluk a kapusok, 
akik információt tudnak szolgál-
tatni a betérőknek, mind beszélik 
a magyar nyelvet, a magyar tago-
zaton pedig az osztályfőnökök is 
magyarul közlik a tudnivalókat a 
tanulókkal és szüleikkel. Ők is el-
ismerik, hogy nem sikerült min-
dent kétnyelvűsíteni, de ezt az 
anyagi források hiányával, illet-
ve a magyar oktatók hozzáállá-
sával magyarázzák. Az igazgató 
megemlíti, hogy a magyar tanárok 
nem hajlandók önkéntesen közér-
dekű információkat fordítani. 

SZUCHER ERVIN




