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A Székelyhon augusztus 27. számá-
ban, „Egyre nagyobb a motorzaj az 
erdőben” címmel megjelent íráshoz 
szeretnék hozzáfűzni egy pár gon-
dolatot csak úgy, mint megrögzött 
természetjáró. Elsősorban én úgy 
gondolom, hogy a törvény szigorát 
nem az abban (mármint a törvény-
ben) történetesen megfogalmazot-
tak adják és még csak nem is az 
áthágása esetére megelőlegezett 
büntetések/bírságok, hanem 
sokkal inkább az alkalmazásával 
megbízott hatóságok jelenlétének 
állandó érzékelhetősége, fellépése 

és következetessége. És a cikkben 
leírtak alapján én úgy gondolom, 
hogy nálunk pontosan ezzel van a 
baj. Vagyis: senki sem tudja, hogy 
mit kell csináljon, vagy hogyan kel-
lene csinálja azt a valamit, ugyan-
akkor nagyon jól tudja, hogy a 
másik mit kellene csináljon. Vegyük 
sorra. A Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökség illetékese 
szerint a tilosban motorozókat az 
Erdészeti Őrség és a környezetőr-
ség kellene felelősségre vonja. Az 
Erdészeti Őrség helyi illetékese 
szerint viszont az erdészetek és a 

vadásztársulatok kellene intézked-
jenek, ők csak akkor lépnek képbe, 
ha az előbbiek nem járnának siker-
rel. A csendőrök jönnének, de őket 
nemigen hívják. 
Amúgy, barangolásaim során 
sohasem találkoztam terepen a 
fent említett hivatalok egyetlen 
képviselőjével sem, aminek követ-
keztében automatikusan tevődik fel 
bennem a kérdés, hogy vajon nem 
ők is az íróasztaluk mellől végzik-e 
el a szükséges ellenőrzéseket, 
mint az ország sertésállományának 
periodikus ellenőrzésével megbí-

zott DSV-s alkalmazottak, aminek 
napjainkban szemmel láthatóan 
megvannak a maga katasztrofá-
lis következményei? Merthogy a 
szabadon randalírozó kvadok és 
terepmotorosok igenis jelentős 
károkat tudnak okozni, az szerin-
tem mindenki számára nyilvánvaló. 
És itt nemcsak a civilizáltan pihenni 
és kikapcsolódni kívánó emberek 
nyugalmának megzavarására és a 
vadállomány folyamatos zaklatá-
sára gondolok, hanem arra, hogy 
ezek az emberek minimálisan sem 
zavartatják magukat, amikor arról 
van szó, hogy erdőn-mezőn-legelőn 
keresztül-kasul száguldozzanak, 
magasról hányva fittyet arra, hogy 
az a terület, amit történetesen 
feltúrnak, az kinek a tulajdonában 
van, egyáltalán megművelésre 
van-e szánva, vagy ehhez hasonló 
apróságok. Mármint apróságnak 
számítanak az ők szemükben, mert 
abban a pillanatban, amikor egy 
motoros egy lezárt vagy éppen-
séggel járhatatlan útszakasszal 
találkozik az erdőben vagy fent a 
havason, egy pillanatig sem gon-
dolkodik, és máris egy másik nyom-
vonalon erőszakolja ki magának 
a továbbjutást, és ez elég ahhoz, 
hogy négy-ötszöri áthaladással már 
„szentesítve” is legyen egy újabb, 
járható út a járhatatlan mellett. De 
arra nem gondolnak, hogy a terület 
tulajdonosának ez mit fog jelente-
ni abban az esetben, ha az adott 
terület kaszáló, vagy történetesen 
legelő, amely támogatást élvez a 
mezőgazdasági kifizetési ügynök-
ségtől, és ezeknek az önkényes 
randalírozásoknak „köszönhetően” 
a tulaj esetenként nagyságrendbeli 
összegeket veszít vagy egyenesen 
lemarad a támogatásról (vagy még 
rosszabb: vissza kell fizesse a már 
megítélt összegeket), mert egy-két 
„egyed” nem tudja megfelelőkép-
pen féken tartani vagy kontrollálni 
az adrenalinszintjét, és a Csíki Ha-
vasok egész térségét egy egyetlen 
nagy terepmotoros pályának kép-
zeli, amelyen kénye-kedve szerint 
fel-le bőgetheti járgányát, se Istent, 
sem embert nem ismerve.
Elismerem, hogy nagyon nehéz 
egy kiegyensúlyozott, hatékony 
megoldást találni erre a problémára, 
de én személy szerint úgy vélem, 
hogy csakis a területtulajdonosok 
(legyen az fizikai személy, vagy 
helyi önkormányzat, esetleg közbir-
tokosság) és az illetékes hatóságok 
állandó, összehangolt és következe-
tes fellépése tudná ezt a jelenséget 
visszaszorítani, megfelelő eszközök 
segítségével. Értem ezalatt azt, 
hogy megfelelő adottságokkal ren-
delkező járművekkel felszerelt és az 
ehhez társuló hatalommal felruhá-
zott emberek kellene járőröz-
zenek, és a szó szoros értelmében 
lefüleljék ezeket a randalírozókat, 
mert az, hogy x méterről leolvasom 
a számtáblájukat, majd ennek alap-
ján próbálom őket azonosítani, az 
nem fog működni, ugyanis az esetek 

legnagyobb többségében ezeken a 
járműveken nincsen semmiféle azo-
nosító jel vagy szám, ugyanakkor 
vezetőiknek szándékukban sincs az 
esetleges intelmekre vagy figyel-
meztetésekre reagálni/megállni és 
szóba állni az emberrel.
Márpedig az azonosítás és egy 
megfelelő adatbázis létrehozása 
alapvető feltétel lenne ahhoz, hogy 
a kihágás elkövetőjét felelősségre 
lehessen vonni, másképp mit sem ér 
az egész.
Amúgy idéznék az említett újság-
cikkből: „A prevenciós jogszabály 
értelmében a hatóságoknak köte-
lességük a kihágás észlelésekor 
először figyelmeztetést adni, illetve 
határidőt kitűzni, amíg a szabályta-
lanság elkövetője helyrehozhatja a 
hibát.” Ezt az aranyköpést a Megyei 
Csendőrfelügyelőség szóvivője 
álmodta megfelelő válasznak a 
probléma kezelésére. Őszinte, 
gyermeki kíváncsisággal kérdezném 
meg, hogy konkrétan hogy gondol-
ta, hogy ezt az előírást ebben és 
más hasonló helyzetekben hogyan 
tudná hatékonyan gyakorlatba 
ültetni? Vagyis én mint hatósági sze-
mély, ha eszméletlenül szerencsés 
vagyok, akkor pont szalonnasütésük 
közben fülelem le az erdőben vagy 
a havason motorozókat (másképp 
nem igazán van érdembeli esélyem, 
ugyanis szuper erős járgányaikkal 
pontosan ott hagynak engem, ahol 
kaptak), és mit csinálok? Figyel-
meztetem őket, hogy törvénytelen 
az amit csinálnak, vagyis hogy 
tilos az erdőben való motorozás? 
Ugyanakkor felhívom a figyelmüket, 
hogy van egy hónapjuk arra, hogy 
helyrehozzák a hibát, vagyis hogy 
többet ne motorozzanak a tilosban? 
Na ne röhögtessenek, legyenek 
szívesek. Nem másért, de adott egy 
konkrét probléma, amire nagyon 
úgy néz ki, hogy senki sem tudja 
a gyógyírt, a rendelkezésre álló 
törvényes keret pedig gyakorlatilag 
használhatatlan, vagy egyszerűen 
meg sem próbálják használni (köny-
nyebb az, ha mindenki a másikra 
mutogat, ugyebár). Nem jobb lenne 
inkább közösen leülni és megpró-
bálni valami használhatót kiagyal-
ni? Amiben mindenkinek megvan 
a saját jól körvonalazott feladata 
és hatásköre? Csak úgy mellesleg je-
gyezném meg, hogy szerintem még 
a szükséges eszközökben sem lenne 
éppenséggel akkora hiány, ugyanis 
minden egyes csíksomlyói búcsú 
alkalmával a helyi csendőrség egy 
elég szemrevaló erődemonstrációval 
vonul fel a nyeregbe, felsorakoztat-
va terepjárókat, kvadokat és utolsó 
generációs biztonsági (filmező/fény-
képező/lehallgató) és kommunikáci-
ós technológiák hosszú sorát.
Nem gondolja senki, hogy épp ideje 
lenne tényleg a köz javára használni 
ezeket az amúgy is a mi zsebünk-
ből fizetett hiper-szuper cuccokat? 
Tisztelettel,
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A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött 
leveleket rövidítve, szerkesztve, illetve illusztrálva közölje. A 
közölt levelek tartalmával nem feltétlenül értünk egyet.




