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ÉVEK ÓTA RENDSZERTELENÜL KÁRPÓTOL AZ ÁLLAM A VADÁLLATOK OKOZTA DÚLÁSOK UTÁN

Szándékosan késleltetik a kártérítést

Ha nem kerítik be a földjüket, a gazdák nem kapnak kártérítést a vaddisznók okozta károk után

Nyolc éve jelentős késéssel 
folyósítja a vadállatok okozta 
károk után járó kártérítéseket a 
bukaresti környezetvédelmi mi-
nisztérium, holott a vadkárok 
száma jelentősen megugrott az 
elmúlt időszakban. Az erdé-
szeti-vadászati felügyelőségek 
illetékesei szerint olajozottab-
ban működne a rendszer, ha ők 
utalhatnák a kárpótlást.

 » BÍRÓ BLANKA

N em fi zette ki a gazdáknak 
a védett vadállatok okoz-
ta károknak a tavalyi évre 

vonatkozó ellenértékét a környe-
zetvédelmi minisztérium. Bár a 
Brassói Területi Erdészeti és Va-
dászati Felügyelőség (ITRSV) több 
mint ezer, a kártérítést jóváhagyó 
végzést állított ki, amelyek összér-
téke meghaladja a hárommillió 
lejt, pénzt még nem láttak a kár-
vallott gazdák. Nagy Dániel főfel-
ügyelő-helyettestől megtudtuk, a 
vadkárok 92 százalékát a medvék 
okozták. A területi felügyelőséghez 
tartozó öt megye – Brassó, Hargita, 
Kovászna, Maros és Szeben – közül 
a legtöbb vadkárt Maros megyében 
jelentették tavaly, amikor 287 vég-
zést állítottak ki 827 ezer lej értékű 
kárpótlásról, Hargita megyében 
280-at 406 ezer lejről, míg Három-
széken 230 esetben összesen 600 
ezer lejt kellene kifi zetnie a kör-
nyezetvédelmi tárcának. „A beje-
lentések több mint 90 százaléka 
esetében a felügyelőség jóváhagy-
ja a kártérítést, kiállítja a végzést, 
ám ha a törvény által védett faj 
– medve, farkas, hiúz – okozza a 
kárt, a dokumentációt továbbítani 
kell a minisztériumnak, ott pedig 
mindenféle kifogásokat kitalálnak, 
hogy húzzák az időt, és ne fi zesse-
nek” – nyilatkozta a Krónikának 
Nagy Dániel.

A termeléskiesést nem térítik 
meg a hatóságok
A főfelügyelő-helyettes elmondta, 
mindez annak ellenére történik, 
hogy az általuk kiállított végzés 
kötelező érvényű, amit csak a bí-
róságon lehetne megfellebbez-
ni. Ugyanakkor mivel a zöldtárca 
közvetlenül fi zet a kárvallott gaz-
dáknak, a kommunikáció nem 
működik, emiatt a felügyelőség 
szakembereinek az is nehézséget 
okoz, hogy nyomon kövessék a 
folyamatot. Nagy Dániel szerint 
utoljára 2011-ben fi zetett napra-
készen a minisztérium, azóta fo-
lyamatosan akadozik a kártérítési 
folyamat. „Ha egy gazdának a te-
heneit vagy juhait szétmarcangolta 
a medve, csak az állat értékét fi ze-
ti ki a minisztérium, de arra senki 
nem gondol, hogy a tejből is volt 
jövedelme. A kárpótlásból egy-két 
év elteltével másik tehenet tud vá-
sárolni, viszont a többéves terme-
léskiesést nem téríti meg senki” – 
részletezte a főfelügyelő-helyettes. 

Emlékeztetett, törvénymódosítást 
is kezdeményeztek, hogy utalják a 
területi felügyelőségek hatásköré-
be a kárpótlás kifi zetését, de erre 
nincs akarat, holott ha az állami 
intézményként működő területi fel-
ügyelőségek évente költségvetést 
kapnának, akkor olajazottabban 
működne a folyamat. „A gazdák is 
jobban tudnák Brassóban, hol kell 
«berúgni az ajtót», de Bukarestben 
azt sem tudják, hol keressék a kör-
nyezetvédelmi minisztérium ille-
tékesét” – illusztrálta a helyzetet 
a szakember. Különben a vadkárt 
a polgármesteri hivatalok jelentik, 
majd az erdészeti felügyelőség, 
a mezőgazdasági igazgatóság, a 
környezetvédelmi hivatal és a va-
dásztársaságok képviselőiből álló 
vegyes bizottság méri fel a kárt, ez 
alapján állítják ki a végzést. Az áp-
rilistól októberig terjedő időszak-
ban a felügyelőség szakemberei 
naponta 3-4 kárfelmérő bizottság-
ban vesznek részt, a helyszínen ők 
találkoznak a kárvallott gazdák-
kal, és hallgatják a panaszokat a 
kárpótlás késése miatt, ám nem 
tehetnek semmit a kifi zetések meg-
sürgetéséért.

Teljesíthetetlen
kötelezettségek
Egyébként annak ellenére, hogy a 
nem védett fajnak számító vaddisz-
nók okozta kárt nem a környezetvé-
delmi tárcának, hanem a vadász-
társaságoknak kell megtéríteniük, 
ez esetben is visszás a törvény al-
kalmazása. Miután a napokban a 
háromszéki Gidófalva községhez 
tartozó Zoltánban több hektár le-
gelőt tettek tönkre a csordák, a 
gazdák attól tartanak, hogy a kár-
ral maradnak, mert a jogszabály 
teljesíthetetlen kötelezettségeket 
ró rájuk: ha nem kerítik be, vagy 
nem őrzik a földjüket, nem kapnak 

kártérítést. Berde József, Gidófal-
va község polgármestere lapunk-
nak elmondta, nagyon ritkán ré-
szesülnek kártérítésben a gazdák, 
mert például ha egy idős gazda öt 
parcellában birtokol tíz hektár föl-
det, azt sem őrizni, sem bekeríteni 
nem tudja. „A hatvan-hetven hek-
táros legelőket szintén nem lehet 
bekeríteni, holott azzal is költség 
van, hiszen boronálják, műtrá-
gyázzák, gondozzák, majd végül 
a vaddisznók összedúlják. Hiába 
panaszkodunk, senki sem hallgat 
meg minket, senki nem segít” – 
részletezte a polgármester. Szerin-
te olyan törvénymódosításra van 
szükség, amellyel arra kötelezik 
a vadásztársaságokat, hogy az 
erdőben tartsák a vadat. Eközben 
Fodor István bodoki polgármes-
ter, a helyi vadászegyesület elnö-
ke úgy véli, a gazdáknak is meg 
kellene érteniük, hogy ne hajtsák 
az erdőbe a juhokat, teheneket, 
kecskéket, mert azok feleszik a 
vadak elől a makkot. Ha pedig a 
vad számára nem marad élelem az 
erdőben, akkor rájár a legelőkre, 
szántóföldekre.

 » „A gazdák is 
jobban tudnák 
Brassóban, hol 
kell «berúgni 
az ajtót», de 
Bukarestben 
azt sem tudják, 
hol keressék a 
környezetvédel-
mi minisztérium 
illetékesét” 
– illusztrálta a 
helyzetet a szak-
ember.
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Őz- és szarvaspusztulás Arad megyében

Közel harminc őz- és szarvastetemet találtak az Arad 
megyei Pécska és Kispereg határában, a román–magyar 
államhatár közelében – írta tegnap az Aradihírek.ro 
portál. Az állatok minden bizonnyal mérgezésnek estek 
áldozatul. A rendőrség ismeretlen tettes ellen indított 
nyomozást, és azt is vizsgálja, a mérgezés az elpusztult 
vadállatok ellen irányult-e, vagy az őzek és szarvasok a 
rágcsálóknak szánt mérget ették meg. Az Aradihírek.ro 
kitért arra, hogy a térségben régóta feszült a viszony a 
vadkárok miatt a gazdák és a vadásztársaságok között: a 
földművelők szerint a túlszaporodott vadállomány meg-
dézsmálja és letapossa a vetést. A termelők állítják, a va-
dászok nem látják el vadgazdálkodási feladataikat, nem 
etetik természetes élőhelyeiken az állatokat, emellett túl 
kis számban állapítanak meg kilövési kvótákat.

 » RÖVIDEN

Bukarestbe költöztették
a tusnádfürdői zászlópert
Első alkalommal történt meg, 
hogy egy Hargita megyei zászlóper 
tárgyalását Bukarestbe helyezték 
át. A tusnádfürdői városháza előtti 
székely és városzászlók eltávolítá-
sáért indított bírósági eljárásról van 
szó, amelyet a Méltóságért Európá-
ban Polgári Egyesület (ADEC) kez-
deményezett. Tavaly novemberben 
indított pert az egyesület a tusnád-
fürdői polgármester ellen, azt kérve 
a bíróságról, hogy kötelezzék a 
városvezetőt a városháza előtt zász-
lórudakra felhúzott székely, illetve 
városzászló eltávolítására. A zöld 
és fehér színeket, illetve a város 
címerét is megjelenítő városzász-
lót, valamint a székely lobogót 2017 
nyarán, az új városháza avatóün-
nepségén húzták fel az erre a célra 
felállított rudakra, a román és az 
európai uniós zászlók mellé. A per 
a Hargita megyei törvényszéken 
kezdődött, amely legutóbb helyt 
adott a tusnádfürdőiek azon kifo-
gásának, hogy az említett ítélőszék 
területileg nem illetékes a bírósági 
eljárás lefolytatására. Ezért úgy 
döntött, hogy átadja az ügycso-
mót a bukaresti törvényszéknek, 
ugyanis a panaszos egyesületet a 
fővárosban jegyezték be.
 
Lobogós fi gyelmeztetés
Jean-Adrian Andrei Hargita megyei 
prefektus felszólította tegnap a 
megye minden polgármesterét 
és közintézmény-vezetőjét, hogy 
tartsák be a Románia zászlajának 
kitűzésére és a himnusz eléneklé-
sére vonatkozó törvény előírásait. 
A polgármestereknek és a közin-
tézmények vezetőinek elküldött 
átiratban a prefektus emlékeztet 
a Románia zászlajára vonatkozó 
törvényre, amely előírja, hogy ki 
kell tűzni azt minden önkormány-
zati és közintézmény székhelyén, 
a vezetői tisztségeket betöltő 
személyek irodáiban, az üléster-
mekben, valamint minden politikai 
párt, szakszervezet, tanügyi vagy 
kulturális intézmény székhelyén. 
A prefektus arra fi gyelmeztet, 
hogy más államok lobogóját csak a 
román zászlóval együtt szabad ki-
tűzni, kizárólag hivatalos látogatá-
sok, nemzetközi konferenciák vagy 
ünnepségek alkalmával a hivatalos 
intézmények épületeire, vagy a 
helyi önkormányzatok által kijelölt 
közterekre. A törvény megszegése 
esetén 2500 lejtől 5000 lejig terjedő 
pénzbírság róható ki.
 
Ismét tüntetett a Sanitas
A Sanitas szakszervezeti szövetség 
több mint 150 tagja tüntetett tegnap 
az egészségügyi minisztérium 
épülete előtt. Elégedetlenségüket 
az adóügyi intézkedésekről szóló, 
2018/114-es kormányrendelet és az 
egységes bértörvény hatásai váltot-
ták ki. A tiltakozáson a Sanitas Har-
gita, Kolozs, Temes, Hunyad, Arad, 
Konstanca, Bákó, Iaşi és Brăila 
megyei tagjai vettek részt. Ez már a 
második megmozdulás a korábban 
bejelentett sorozatból: múlt héten 
a pénzügyminisztérium épülete 
előtt demonstráltak; március 
20-án a munkaügyi minisztérium 
elé vonulnak, április elejére pedig 
nagyszabású fővárosi tüntetést 
helyeztek kilátásba.




