
Kedvezőbb a vadászati törvény

A kártérítések szempontjából kedvezőbbé vált a vonat-
kozó jogszabály, ugyanis múlt héten hosszas vita után 
a képviselőház döntő kamaraként elfogadta az RMDSZ 
által benyújtott javaslatokat is tartalmazó vadászati 
törvényt. Az új szabályozás értelmében gyorsabban 
megtéríthetik a vadkárokat, és azokban az esetekben 
is kárpótlást nyújtanak, ha valaki vadállat támadásá-
nak áldozatává vált. Ezentúl a megyei önkormányza-
tok, amennyiben szerződésük van a szaktárcával, előfi-
nanszírozhatják a kárterítést, így az érintetteket sokkal 
rövidebb időn belül kifizetik, majd az önkormányzatok 
utólag megkapják a pénzt a minisztériumtól. Az állam 

ugyanakkor ezentúl felelősséget vállal akkor is, ha 
medvetámadás következtében valaki kórházba kerül 
vagy életét veszti. Előbbi esetben kifizetik a kórházi 
költségeket, valamint azokra a napokra, amíg inaktív 
volt, a sérült megkapja fizetését. Amennyiben munka-
nélküli, a minimálbér alapján számolják ki a juttatás 
értékét. Azokban a szörnyű esetekben pedig, amikor 
a medvetámadás halálesettel jár, a családtagoknak 
minden hónapban biztosítják az elhunyt fizetését. Ha 
az áldozat nem dolgozott, a minimálbér értékét kapja 
meg a családja havonta, mindaddig, amíg az elhunyt 
elérte volna a nyugdíjaskort.

Fellélegezhetnek a gazdák. 
A bőséges élelemforrás egyelőre 
az erdőkben tartja a medvéket
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N em nőtt a medvekilövésekre 
vonatkozó engedélykérések 
száma a hónap közepe óta, 

amikor Hargita megye prefektusa a 
vadásztársaságokhoz fordult, hogy 
kérelmezzék a veszélyes példányok ár-
talmatlanítását a szakminisztériumtól. 
Jean-Adrian Andrei az Agerpresnek 
nyilatkozva akkor azt mondta, olyan 
értesülései vannak, hogy a vadásztár-
saságok elégedetlenek, mert a veszé-
lyes medvékre vonatkozó ártalmatla-
nítási kérelmeket a szaktárcánál nem 
hagyják jóvá, mivel a 2018-as interven-
ciós medvekilövési keret kimerült. A 
prefektus hozzátette, egyeztetett a kör-
nyezetvédelmi minisztérium képvise-
lőivel, akik biztosították afelől, hogy a 
tárca kiadja a sürgősségi jóváhagyást, 

ha emberre veszélyes medvét kell ár-
talmatlanítani.

Alig néhány kérés

Az elmúlt hetekben nem nőtt a kilö-
vési kérések száma – tájékoztatott 

érdeklődésünkre Domokos László 
József. A Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökség vezetője 
elmondta, mindössze két-három 
ilyen jellegű kérés érkezett az in-
tézményhez, a legutóbbit múlt 
héten iktatták, és el is készítették 

hozzá a környezetvédelmi szakvé-
leményezést. Arról is beszámolt, 
hogy idén 243, medvék által oko-
zott kárról kaptak bejelentést, de 
az utóbbi két hétben drasztikusan 
csökkent a hasonló esetek száma, 
sőt voltaképpen megszűntek. Úgy 
véli, ennek az az oka, hogy a med-
vék elhúzódtak délebbre, a makk-
termő vidékekre, Székelykeresztúr 
térségébe, illetve még távolabb, 
Maros megyébe. Erről számoltak 
be egyébként korábban a vadász-
társaságok képviselői is lapunk-

nak a sertéspestis terjedésének 
megfékezése érdekében elrendelt 
vaddisznókilövések kapcsán. A 
Csíkszeredai Vadász és Sporthor-
gász Egyesület igazgatója, Bencze 
István akkor elmondta, ha akar-
nának, sem tudnának vaddisznót 
lőni, ugyanis idén nagyon jó volt a 
makktermés, és a vaddisznók, de a 
medvék és a szarvasok is elmentek 
élelem után azokba a térségekbe, 
ahol cserefaerdők vannak.

Felhasználatlan engedélyek

Domokos László József egyébként 
abban sem biztos, hogy a korábbi 
kilövési engedélyek mindegyikét 
felhasználták a vadásztársaságok. 
Ha  ugyanis sikerül kilőni a veszé-
lyes példányt, erről harminc napon 
belül jelentést kell tenni a megyei 
környezetvédelmi ügynökségnek. 
Ez azonban több korábbi engedély 
esetében nem történt meg. „Vannak 
olyanok, amelyekről nem kaptunk 
visszajelzést, nem tudjuk, mi történt 
velük. Szerintem olyan is van, ami 
már lejárt” – fogalmazott az ügy-
nökség igazgatója.

Elcsábították az erdők a medvéket
Természetes oka van annak, hogy drasztikusan csökkentek a medvegarázdaságok

• Mindössze néhány veszélyes medvére kértek kilövési engedélyt a Har-
gita megyében működő vadásztársaságok az utóbbi időben. A medvék 
által okozott károk drasztikusan megfogyatkoztak, a jelenség oka az, 
hogy a nagyvadak természetes élelemforrást találtak.

V élhetően csak január elsejétől 
nő a minimálbér – jelentette 

ki minap Eugen Teodorovici pénz-
ügyminiszter. Újságírói kérdésre 
válaszolva elmondta, lezajlottak az 
egyeztetések a szakszervezetek és a 
munkáltatói szövetségek képviselő-
ivel, de még szükség van „néhány 
véleményezésre” ahhoz, hogy a 

kormány elfogadhassa a minimál-
bér emeléséről szóló határozatter-
vezetet, így az valószínűleg csak 
január 1-jétől lép majd érvénybe. 
Mint ismeretes, korábban még ar-
ról szóltak a hivatalos bejelentések, 
hogy november elsejétől vagy de-
cembertől nő a kötelező legkisebb 
munkabér. 

Nem akarnak változtatni 
a szabályokon

„Elvi szinten is úgy korrekt, hogy 
játék közben a lehető legcsekélyebb 
mértékben változzanak a szabályok. 
Tiszteletben kell tartanunk a kiszá-
míthatóság elvét, világossá kell ten-
nünk az üzleti szféra számára, hogy 

komoly partnerek vagyunk, akik tá-
mogatják a gazdaság eme szegmen-
sét” – érvelt az újságíróknak a pénz-
ügyminiszter.

 Amint arról korábban beszá-
moltunk, a kormány november 9-ei 
ülésén elfogadta a diff erenciált mini-
málbér bevezetését lehetővé tevő sür-
gősségi kormányrendeletet. A tervek 

szerint a középfokú végzettséggel, 
illetve kevesebb mint 15 év szolgálati 
idővel rendelkezők esetében 2080 lej-
re, a felsőfokú végzettséggel és több 
mint 15 év szolgálati idővel rendelke-
zők esetében pedig 2350 lejre nő majd 
a kötelező legkisebb munkabér. 

Bálint Eszter

Csak januártól emelkedik a minimálbér




