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Perre vitték a medveproblémát
A medvepopulációra vonatkozó vadgazdálkodási szabályozások betartását követelik
• Új csapásra terelte a
medveproblémák meg-
oldásának ügyét a 44
udvarhelyszéki közbir-
tokosságot tömörítő
Zetelaki Területtulaj-
donosi Társulás: bepe-
relték a Környezetvé-
delmi Minisztériumot
a vadgazdálkodási
szabályozások alkal-
mazásának elmulasz-
tása miatt. A módszer
iránt már más megyék-
ből is érdeklődnek a
társulásnál.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Szűk egy hónap múlva, szeptem-
ber 20-án kerül sor az első ér-
dembeli tárgyalásra a Marosvá-

sárhelyi Táblabíróságon azt követően, 
hogy a legfelsőbb bíróság a per fővá-
rosból történő áthelyezéséről döntött. 
Mint azt Benke József, a Zetelaki Te-
rülettulajdonosi Társulás elnöke és 
egyben a Zeteleka és Társai Vadász-
társaság igazgatója elmondta, 44 ud-
varhelyszéki közbirtokosságot – bele-
értve a sóvidékieket is – képviselnek 
ebben az ügyben, és azért indítottak 
pert a környezetvédelmi tárca ellen, 
mert 2016 óta már 22 petíciót küldtek a 
minisztériumnak a medveproblémák 
ügyében, de még válaszra sem méltat-
ták beadványaikat.

Mit követelnek a vadászok?

„Két dolgot követelünk. Az első az, 
hogy tartsák be a 2018-ból szárma-

zó 148-as törvényt, amely kimond-
ja, hogy évente kell jóváhagyni 
beavatkozási kvótát a nagyraga-
dozókra. A második az, hogy a mi-
nisztérium tartsa be saját rendele-
tét, a medvepopulációra vonatkozó 
akciótervet, amelyet tavaly hagy-
tak jóvá, megjelent a Hivatalos 
Közlönyben, és érvénybe is lépett. 
Ebben szerepel az, hogy ahol sok 
medvét számláltak és sok volt a 
kár, ott adjanak kilövési kvótákat 
vadgazdákra leosztva. Ez a legfon-
tosabb, hogy legyen újra kilövési 
kvóta, mint 2016 előtt” – tájékoz-
tatott követeléseikről Benke József. 
Elmondta, az országban egyedül 
ők indítottak pert a környezetvé-
delmi tárca ellen, de azóta már 

más megyékből, például Szeben-
ből is érdeklődtek a „minta” iránt 
a társulásnál.

Bíznak az igazukban

A jogvita megnyerésének esélyeire 
vonatkozó kérdésünkre határozot-
tan kijelentette, nekik van igazuk, 
hiszen érvényben lévő szabályo-
zások alkalmazását mulasztja el a 
minisztérium, de a per még így is 
hosszú procedúra lesz, két-három 
évig is eltarthat. Egy gyorsabb meg-
oldás az lesz, ha sikerül elérniük, 
hogy a szaktárca jövő évben újra jó-
váhagyjon egy éves kilövési keretet, 
mint ahogyan volt 2016 előtt. Múlt 
hónapban ugyan meghatározott egy 

140 egyed ártalmatlanítására vonat-
kozó országos beavatkozási kvótát a 
minisztérium, de ez csak a veszélyes 
medvék esetében alkalmazható, 
tehát nem oldja meg a medveállo-
mánnyal kapcsolatos problémákat, 
azok csak akkor rendeződnének, 
ha minden évben jóváhagynák a 
kilövési kereteket – magyarázta 
a szakember. Benke József kérdé-
sünkre azt is közölte, azért nem a 
vadásztársaság indított pert a mi-
nisztérium ellen, mert a probléma 
annál sokrétűbb, a sajtóhírekből is 
jól látható, hogy mindenkit érint, és 
az egyszerű embertől a polgármes-
terekig mindenki fel van háborodva 
a medvék által egyre gyakrabban 
okozott károk miatt. Ráadásul – fűz-

te hozzá – a vadkárokra vonatkozó 
kártérítés-igénylés is nagyon bürok-
ratikus folyamat, normális esetben 
is legalább tizenkétféle dokumentu-
mot kell beszereznie a károsultnak, 
de egy medve által elhurcolt juh ese-
tében, amelynek így nyilván a fül-
száma is odalesz, még nehezebben 
kaphat kártérítést a gazda. Benke 
József szerint a károsultak megun-
ták a hosszas procedúrát, ezért már 
csak ötödük jelenti be a vadkárokat, 
így a nyilvántartásban sokkal keve-
sebb kár szerepel, mint amennyi a 
valóságban történik.

A veszélyes medvék kilövésére 
lehetőséget adó beavatkozási 
kvóta egy félmegoldással sem ér 
fel a szakember szerint

▴ KORÁBBI  FELVÉTEL:  GECSE NOÉMI

ISZLAI KATALIN

Mint többször is írtuk, júliusban
számos problémát okozott Csík-

pálfalva községben egy fi atal medve: 
szárnyasokat, bárányokat és nyula-
kat ölt meg, számos méhkaptárt tört 
össze, pánikot keltve a községköz-
pontban és Csíkcsomortánban egya-
ránt. Az érintett területeket ügykezelő 
Szilos Vadászegyesület július 18-án 

nyújtotta be a nagyvad kilövésére vo-
natkozó kérelmet, amelyet augusztus 
7-én jóvá is hagyott a Környezetvé-
delmi Minisztérium. Ennek holnap
már három hete, a problémás egyedet 
azonban azóta sem emelték ki az állo-
mányból. Ferencz Csaba, Csíkpálfalva 
polgármestere megkeresésünkre el-
mondta: a késlekedés nem az illetéke-

sek bármilyen mulasztásával, hanem 
a medve távolmaradásával magya-
rázható. Viccesen hozzátette: talán a 
nagyvad megtudta, hogy kiadták rá a 
kilövési engedélyt, hiszen azóta nem 
okozott gondokat a településen. A 

vadászegyesület ettől eltekintve foly-
tatja a nagyvad felkutatását és meg-
fi gyelését, hiszen a közbeavatkozás 
előtt meg kell bizonyosodniuk arról, 
hogy biztosan azt a medvét lövik ki, 
amely a problémákat okozta. 

Nem lőtték még ki a garázdálkodó a nagyvadat

A medve pusztításának nyomai
▸ F OTÓ: SZABÓ LEVENTE

• Lassan három hete, hogy jóváhagyták a júliusban
Csíkpálfalva községben garázdálkodó fiatal medve
kilövését, a nagyvadat azonban máig nem emelték ki
az állományból. A késlekedés oka igencsak egyszerű: a
medve azóta nem bukkant fel a településen.

Havi dráma 
Marosvásárhelyen
Augusztus 29-én 18 órától 
hosszabb kihagyás után újra 
elkezdődik a havi drámaso-
rozat a G Caféban. A hu szo n -
nyol cadik kiadás Gianina 
Cărbunariu Szolitaritás 
című szövegét viszi színre. 
Az együttcselekvés hiányát 
fókuszába helyező szöveg-
gel való közös munkára a 
marosvásárhelyi színházi 
intézményektől kértek fel 
művészeket. Az előadás 
hívószavai: diszkrimináció, 
idegengyűlölet, saját bőrünk 
mentése, pénz és hatalom, 
ártatlan gyerekek halála, bóvli 
és giccs. Ismerős témák. 
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