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Célkeresztben az új törvény
Az ördög a részletekben rejlik, vélik a vadásztársaságok képviselői

• Előrelépésként érté-
kelik az általunk meg-
kérdezett vadásztár-
saság-igazgatók azt, 
hogy a képviselőház 
megszavazta a vadá-
szati törvény módo-
sítását. Vélekedésük 
szerint azonban a 
medveproblémák tar-
tós megoldása tekinte-
tében sok múlik azon, 
hogy mi kerül bele a 
módosított törvény 
alkalmazását részlete-
sen szabályozó kiegé-
szítő dokumentumba.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

E lfogadta szerdai ülésén a kép-
viselőház a vadászati törvény 
módosítására előterjesztett 

tervezetet, melynek értelmében 
ugyan szigorúan védett marad, de 
meghatározott körülmények között 
újra vadászhatóvá válik a medve, 
és a jövőben nemcsak a mezőgaz-
dasági károk után, hanem az ember 
elleni medvetámadások esetén is 
kártérítést kell fi zetnie az illetékes 
intézménynek. A vadászatra vonat-
kozóan arról rendelkezik az elfoga-
dott tervezet, hogy az éves beavat-
kozási kvóta – vagyis a problémás 

medvék ártalmatlanítására 
megszabott keret – mellett 
a környezetvédelmi minisz-
térium évente meghatároz 
egy prevenciós kvótát is az 
állomány szabályozása ér-
dekében. A megelőzési kvó-

tát minden év május 15-éig 
kell jóváhagynia a szaktárcának. A 
módosított vadászati törvény a kár-
térítési kötelezettséget kiterjeszti az 
ember elleni medvetámadások ese-
tére is. Eszerint sérüléssel járó med-
vetámadás esetén a környezetvé-
delmi minisztérium köteles fi zetni 
a kórházi kezelést, a meg nem való-
sított jövedelmet a munkaképtelen-
ség idejére – munkanélküli sérült 
esetén a minimálbér alapján kiszá-
molt összeget –, valamint erkölcsi 
kártérítést. Elhalálozás esetén a te-
metkezési költségeket is a szaktárca 
köteles kifi zetni, az áldozat család-
jának pedig minimálbért, egészen 
addig, amíg a medvetámadás kö-
vetkeztében elhunyt családtagjuk 
elérte volna a nyugdíjkorhatárt. Az 
új előírások értelmében a gázolások 
következtében keletkező károkért 
az útügyi vállalat a felelős, ameny-
nyiben az útszakasz nem volt ellát-

va megfelelő fi gyelmeztető jelzéssel. 
Ha volt kihelyezett fi gyelmeztető 
tábla, az autóvezető felel a kárért. 
A törvénymódosítás ügyében a 
képviselőházé volt a végső döntés, 
az új előírások a Hivatalos Köz-
lönyben való megjelenésük után 
lépnek érvénybe.

Sok múlik a részleteken

A módosított jogszabályt csak az al-
kalmazási normák kidolgozása után 
lehet alkalmazni a gyakorlatban, 
ehhez pedig a medvepopuláció meg-
őrzésére vonatkozó akcióterv részét 
képező szaktanulmány elkészítésé-
re is szükség van még – hívta fel a 
fi gyelmet Benke József. A Zetelaka 
és Társai Vadásztársaság vezetője 
kételkedik abban, hogy a szaktanul-
mány elkészül a tavaszi vadászati 
idény kezdetéig, vagyis 2020 már-
cius 15-éig. „Kifutottunk az időből. 
És ezért senki más nem hibás, csak 
a minisztérium” – nehezményezte. 
Összességében viszont előrelépés-
nek tartja az új törvénymódosítást.

A trófeavadászat, vagyis a kizá-
rólag kapitális példányok levadászá-
sának megelőzésére vonatkozó 
kérdésünkre elmondta, a szaktárca 
valószínűleg kikéri a szakértők vé-
leményét a kilőhető egyedek sza-
bályozása érdekében. Rámutatott 
azonban, hogy a kilövési kvóták ko-
rábban is olyan alacsonyak voltak, 
hogy az nem befolyásolhatta a med-
veállomány összetételének alakulá-
sát. Vagyis ha egy vadászterületen 
nyolcvan egyedből kiemelhettek 
egyet, kettőt, az nem volt hatással az 
állomány összetételére – legalábbis 
térségünkben –, még akkor sem, ha 
nagy példányok voltak, „mert jött 

helyettük öt másik” – magyarázta 
a szakember, aki városi legendá-
nak tartja azokat a vélekedéseket, 
amelyek szerint a trófeavadászatot 
megsínyli a medveállomány. Mos-
tanra olyan nagyra nőtt a medve-
állomány, hogy az ő és szakember 
kollégái meglátása szerint pár évig 
lineáris regresszív – vagyis az első 
évben nagy, majd csökkenő pél-
dányszám kilövését lehetővé tevő 
– kilövési kvóta alkalmazására 
lenne szükség ahhoz, hogy hely-
reálljon az egyensúly. Ugyanak-
kor úgy véli, hajtóvadászatokra is 
szükség volna, hogy a vadászterü-
leteken élő teljes medvepopuláció 
újra elkezdjen félni az embertől.

A kilövési kvóták 
leosztásán múlik

Megoldhatja a medvevadászat teljes 
betiltása, azaz 2016 óta fokozódó 
medveproblémát az új törvény, de sok 
minden függ attól, hogy miként fog-
ják meghatározni a kilövési kvótákat 
– véli Mărmureanu-Bíró Leonárd, a 
Nagy-Küküllő Vadásztársaság igaz-
gatója. „Nekünk 110 ezer hektáron, 8 
vadászterületen a legtöbb 10 medve 
volt, amit kilőhettünk. Nagyon el 
kell gondolkodni, hogy ha a tavaszi 
vadszámlálás szerint él itt 354 med-
ve, mit fog megoldani az, ha kilőhe-
tünk 10-et. Én azt is szeretném tudni, 
hogy olyan megyékben, ahol nincs 
vadkár, miért kapnak medvekilövé-
si engedélyeket. Ha leosztanák az 
engedélyeket oda, ahol a problémák 
vannak, akkor azt mondanám, hogy 
meg fogja oldani a gondokat az új 
törvény” – fogalmazott a 2016 előtti 
gyakorlatról és a frissen módosított 
jogszabállyal kapcsolatban. Becslé-

se szerint országosan 350–400 med-
ve kilövését fogják engedélyezni egy 
évben, amelyből a korábbi tapaszta-
latok szerint mintegy 70 jóváhagyást 
kap meg Hargita megye – kérdés szá-
mára, hogy egy ilyen alacsony szám 
mit fog megoldani. Ha megmarad a 
beavatkozási kvóta is, és a megelő-
zési kvótát megfelelően fogják leosz-
tani megyénként, akkor megoldód-
hatnak a medveproblémák – foglalta 
össze meglátásait a szakember.

Kulcskérdés a bürokrácia 
megszüntetése

Fazakas Attila, a Hubertus Va-
dásztársaság igazgatója számára 
a fokozódó problémák tartós meg-
oldása tekintetében az jelenti az 
egyik kulcskérdést, hogy mennyi-
re lesz bürokratikus a sürgősségi 
kilövési engedélyek megszerzése. 
Megkeresésünkre elmondta, hogy 
amennyiben a vadásztársaságok-
nak továbbra is megfi gyeléseket 
és képanyagos dokumentálást kell 
végezniük – mint ahogyan most te-
szik –, ha egy problémás medve ár-
talmatlanítására jóváhagyást sze-
retnének kérni, akkor az új törvény 
sem lesz megfelelő. „Mostanáig is 
nagyon meg volt nehezítve ez, na-
gyon bürokratikus volt az eljárás, 
az egyik nagy probléma éppen a 
monitorizálási kötelezettség volt” 
– fogalmazott, megjegyezve, hogy 
kíváncsian várja a módosított jog-
szabály részletes leírását.

A vadászok szerint sok múlik 
azon, hogy a szaktárca miként 
fogja megyékre lebontani a 
medvekilövési kvótát
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Adventi énekműsor
A Kulturális Programok Hargita 
Megyének program részeként 
vasárnap 12 órától a csíkszent-
domokosi plébániatemplom-
ban, majd 18 órától a borzonti 
kultúrotthonban lép fel a 
gyergyószentmiklósi Szent 
Miklós Kamaraegyüttes. A re-
pertoárban adventi zeneművek 
szerepelnek.

Sóvára-túra
A csíkszeredai Gentiana Termé-
szetjáró Egyesület a városhoz 
közeli Sóvárába szervez túrát 
vasárnap. Útvonal: Csíksze-
reda – Fitódi erdő – Sóvára – 
Nagysomlyó-teteje – Csíksze-
reda. Indulás vasárnap reggel 
10 órakor a Hargita Vendég-
várótól. A túrán csak előzetes 
bejelentkezéssel lehet részt 
venni. Jelentkezni szombat es-
te 7 óráig lehet, a 0745-107618-
as telefonszámon.

Jótékonysági 
hangverseny
Rendhagyó eseménynek ad 
teret december 18-án, szerdán 
este 7 órától a Marosvásárhe-
lyi Nemzeti Színház. A súlyos 

betegséggel küzdő Tompa 
Klára színésznő gyógykezelé-
sének támogatása érdekében 
jótékonysági hangversenyt 
tartanak a Tompa Miklós 

Társulat színészei, az Eufónia 
Pedagóguskórus, a Marosvá-
sárhelyért Egyesület, valamint 
a Marosvásárhelyi Állami 
Filharmónia zenészei. Az 

előadásra 25 lejes egységes 
áron vásárolhatók belépők a 
színház jegypénztáraiban vagy 

a www.biletmaster.ro honla-
pon. További adományokat a 
következő bankszámlaszámra 
lehet utalni: TOMPA KLÁRA, 
RO98 BRDE 270S V616 9819 
2700 (RON).

Látó-nívódíj-átadó
Idén immár huszonnyolcadik 

alkalommal osztja ki évzáró 
nívódíjait a Látó szépirodalmi 
folyóirat szerkesztősége, 
a lapban publikált szerzők 
közül válogatva. Huszonhét 
év alatt több mint hetven 
alkotó vehette át az elisme-
rést vers, próza, esszé vagy 
debüt kategóriában. A nívódíj 
idéntől az 1000 dollárral járó 
Jackovics-díjjal bővül, amit a 
legjobb dráma szerzőjének ad 

át a szerkesztőség. 2019-ben 
Kántor Péter (vers), Kész Or-
solya (kritika), Magyary Ág-
nes (próza) és Tófalvi Zselyke 
(debüt) veheti át a díjjal járó 
pénzjutalmat. A Jackovics-díj 
idei nyertese: Ayhan Gökhan. 
Díjátadó december 14-én, 
szombaton 17 órától a Yorick 
Stúdióban (marosvásárhelyi 
vár). Támogatók: Bethlen Gá-
bor Alap, NKA, Communitas 
Alapítvány.
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