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Megkésett 
csillaghullás

Amennyire indokolt, legalább annyira elkésett Klaus Jo-
hannis államfő döntése, amellyel visszavonta az állami 
kitüntetéseket mindazoktól, akiket jogerősen elítéltek 
valamilyen bűncselekmény miatt. Mint ismert, a mosta-
ni szigor apropója, hogy a közvélemény fölháborodott, 
miután a korrupció miatt kétszer is elítélt volt szociálde-
mokrata párti (PSD) miniszterelnök, Adrian Năstase is 
részt vett az államfői hivatal által a román nemzeti ünne-
pen rendezett fogadáson, amelyre azon az alapon kapott 
meghívást, hogy ő is a kitüntetés birtokosa.

Csakhogy nem most merült fel először, hogy a Romá-
nia Csillaga érdemrendet arra méltatlan személyek is 
birtokolják. Amikor Johannis 2016 márciusában a PSD 
soviniszta tagozata által generált magyarellenes hullámot 
meglovagolva mondvacsinált okokra hivatkozva vissza-
vonta Tőkés Lászlótól, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
elnökétől a Románia Csillaga érdemrendet – amelyet az 
1989-es forradalom temesvári kirobbantásában játszott 
szerepéért még 2009-ben vehetett át –, a Temesvár Társa-
ság azzal fordult az államfőhöz, hogy akkor vonja vissza 
az elismerést azoktól is, akik valóban méltatlannak bizo-
nyultak a viselésére: mindazoktól, akiket jogerősen bör-
tönbüntetésre ítéltek, vagy megállapították róluk, hogy 
besúgóként együttműködtek a volt kommunista titkos-
szolgálattal. Năstase neve már akkor is szerepelt az érin-
tettek között.

Johannis – illetve az államfői hivatal apparátusa – ak-
kor a füle botját sem mozdította, nem zavarta kifi nomult 
ízlését az, hogy büntetett előéletű alakok és a brutális 
kommunista titkosrendőrség besúgói mellkasán is ott vi-
rít az érdemrend. Csak akkor volt aktív, amikor egy szélső-
séges erők által megkomponált magyarellenes akcióban 
vehetett részt.

Tőkés Lászlónak amiatt rontott neki a román politikum 
szélsőséges magyarellenességet bármikor meglovagol-
ni hajlandó része, hogy Tusványoson védhatalmi státust 
kért Magyarország számára Erdély fölött. A nyilatkozatot 
azonban félrefordították – a román nyilvánosságba az 
a változat ment ki, hogy Tőkés azt akarja, Erdély váljon 
Magyarország protektorátusává. Ezt követően Victor 
Ponta akkori PSD-s miniszterelnök kezdeményezte a 
kitüntetés visszavonását, és miután kiderült, hogy arról 
csak olyanok dönthetnek, akik maguk is az érdemrend 
birtokosai, azonnal akadtak olyan PSD-s politikusok, 
akik megtették a feljelentést, majd tettek arról, hogy az 
érdemrend becsületbíróságába is csak jó PSD-s elvtár-
sak kerüljenek be – vagyis előre gondoskodtak arról, 
hogy mindenképpen elmarasztaló döntés szülessen. 
És hiába jelezték az érintettek több fórumon is, hogy 
Tőkés nem magyar protektorátussá akarta tenni Erdélyt, 
az már nem számított: az akkor kormányon levő PSD jó 
alkalmat talált arra, hogy egyrészt egy magyar ügy na-
pirenden tartásával, a sovinizmus szításával elterelje a 
fi gyelmet a valóban lényeges problémákról, másrészt 
hogy meghurcolja és megalázza az 1989-es forradalom 
kirobbantásában kulcsszerepet játszó magyar személyi-
séget. Elvégre mégiscsak az akkor a totális hatalmától 
megfosztott kommunista párt utódpártjáról van szó, 
amely semmilyen eszköztől nem riadt vissza, hogy át-
mentse hatalmát, és bosszút álljon. Nos, Johannis ilyen 
előzmények után, és ilyen alakok hőbörgése nyomán 
vonta vissza Tőkéstől a kitüntetést. Úgyhogy most hiába 
tetszeleg az erkölcs bajnoka, az igazság rettenthetetlen 
Grál-lovagja szerepében, jórészt neki köszönhető, hogy 
Năstase és a többi, hozzá hasonló jómadár azóta is az 
érdemrend birtokosa maradhatott, hiszen fi gyelmeztet-
ték is, hogy másoktól is el kellene vennie a kitüntetést 
– olyanokról, akik erre sokkal inkább rászolgáltak, mint 
Tőkés. Akkor – talán már az újabb mandátumra gondol-
va – nem akart kevésbé „jó románnak” tűnni a Tőkés 
ellen acsarkodó politikusoknál. Így most az államelnök 
hiába vonja vissza Năstasétól és társaitól a kitüntetést. 
Az nem mossa le róla, hogy az olcsó politikai előnyök 
érdekében a most általa teli szájjal szidott, a magya-
rellenes uszítás fasiszta kommunista örökségét tovább 
éltető PSD-sek cinkosául szegődve részesévé vált egy 
olyan ember meghurcolásának, aki el sem követte azt, 
amivel megvádolták.

Miközben egészen mostanáig asszisztált ahhoz, hogy 
mindazok, akik viszont valóban olyasmit követtek el, ami 
miatt méltatlanná váltak az elismerésre, büszkén pará-
dézhassanak a kitüntetés birtokosaként.
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Előrelépésként értékelik a va-
dásztársaságok igazgatói, hogy 
a képviselőház megszavazta a 
vadászati törvény módosítását. 
Azonban szerintük a medveprob-
lémák valós megoldása tekinte-
tében sok múlik azon, hogy mi 
kerül bele a módosított törvény 
alkalmazását részletesen szabá-
lyozó kiegészítő dokumentumba.
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E lfogadta szerdai ülésén a buka-
resti képviselőház a vadászati 
törvény módosítását célzó ter-

vezetet, melynek értelmében ugyan 
szigorúan védett marad, de megha-
tározott körülmények között újra va-
dászhatóvá válik a medve, és a jövő-
ben nemcsak a mezőgazdasági károk 
után, hanem az ember elleni medve-
támadások esetén is kártérítést kell 
fi zetnie az illetékes intézménynek.

A vadászatra vonatkozóan arról 
rendelkezik az elfogadott tervezet, 
hogy az éves beavatkozási kvóta – 
vagyis a problémás medvék ártalmat-
lanítására megszabott keret – mellett 
a környezetvédelmi minisztérium 
évente meghatároz egy prevenciós 
kvótát is az állomány szabályozása 
érdekében. A megelőzési kvótát min-
den év május 15-éig kell jóváhagynia 
a szaktárcának. A módosított va-
dászati törvény a kártérítési kötele-
zettséget kiterjeszti az ember elleni 
medvetámadások esetére is. Eszerint 
sérüléssel járó medvetámadás ese-
tén a környezetvédelmi minisztéri-
um köteles fi zetni a kórházi kezelést, 
a meg nem valósított jövedelmet a 
munkaképtelenség idejére – munka 
nélküli sérült esetén a minimálbér 
alapján kiszámolt összeget –, vala-
mint erkölcsi kártérítést. Elhalálozás 
esetén a temetkezési költségeket is a 
szaktárca köteles kifi zetni, az áldozat 
családjának pedig minimálbért, egé-
szen addig, amíg a medvetámadás 
következtében elhunyt családtagjuk 
elérte volna a nyugdíjkorhatárt.

Az új előírások értelmében a gá-
zolások következtében keletkező 
károkért az útügyi vállalat a fele-
lős, amennyiben az útszakasz nem 
volt ellátva megfelelő fi gyelmeztető 
jelzéssel. Ha volt kihelyezett fi gyel-
meztető tábla, az autóvezető felel a 
kárért. A törvénymódosítás ügyében 
a képviselőházé volt a végső döntés, 
az új előírások a Hivatalos Közlöny-
ben 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 elkészítésére 
is szükség van – hívta fel a fi gyelmet 
Benke József. A Zetelaka és Társai 
Vadásztársaság vezetője kételkedik 
abban, hogy a szaktanulmány elké-
szül a tavaszi vadászati idény kez-
detéig, vagyis 2020. március 15-éig. 
„Kifutottunk az időből. És ezért sen-
ki más nem hibás, csak a minisztéri-

um” – nehezményezte a vadász, aki 
összességében viszont előrelépésnek 
tartja az új törvénymódosítást.

A trófeavadászat, vagyis a kizáró-
lag kapitális példányok levadászá-
sának megelőzésére vonatkozó 
kérdésünkre elmondta, a szaktárca 
valószínűleg kikéri a szakértők vé-
leményét a kilőhető egyedek sza-
bályozása érdekében. Rámutatott, 
a kilövési kvóták korábban is olyan 
alacsonyak voltak, hogy az nem 
befolyásolhatta a medveállomány 
összetételének alakulását. Vagyis 
ha egy vadászterületen nyolcvan 
egyedből kiemelhettek egyet, ket-
tőt, az nem volt hatással az állo-
mány összetételére – legalábbis 
térségünkben –, még akkor sem, ha 
nagy példányok voltak, „mert jött 
helyettük öt másik” – magyarázta 
a szakember, aki városi legendának 
tartja azokat a vélekedéseket, ame-
lyek szerint a trófeavadászatot meg-
sínyli a medveállomány. Mostanra 
viszont 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 helyreálljon 
az egyensúly. Ugyanakkor úgy véli, 
hajtóvadászatokra is szükség lenne, 
hogy a vadászterületeken élő teljes 
medvepopuláció újra elkezdjen fél-
ni az embertől.

A kilövési kvóták 
leosztásán múlik
Megoldhatja a 2016 óta fokozódó 
medveproblémát az új törvény, de 
sok minden függ attól, hogy mi-
ként fogják meghatározni a kilövési 
kvótákat – véli Mărmureanu-Bíró 
Leonárd, a Nagy-Küküllő Vadász-
társaság igazgatója. „Nekünk 110 
ezer hektáron, 8 vadászterületen a 
legtöbb 10 medve volt, amit kilőhet-
tünk. Ha leosztanák az engedélyeket 
oda, ahol problémák vannak, akkor 
azt mondanám, hogy megoldhatja a 
gondokat az új törvény” – fogalma-
zott a 2016 előtti gyakorlatról és a 
frissen módosított jogszabállyal kap-

csolatban az igazgató. Becslése sze-
rint országosan 350–400 medve kilö-
vését fogják engedélyezni egy évben, 
amelyből a korábbi tapasztalatok 
szerint mintegy 70 jóváhagyást kap 
meg Hargita megye. 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 Vadász-
társaság igazgatója számára a fo-
kozódó problémák tartós megoldá-
sa tekintetében az jelenti az egyik 
kulcskérdést, hogy mennyire lesz 
bürokratikus a sürgősségi kilövési 
engedélyek megszerzése. Megkere-
sésünkre elmondta, ha a vadásztár-
saságoknak továbbra is megfi gyelé-
seket és képanyagos dokumentálást 
kell végezniük – mint ahogyan most 
teszik –, ha egy problémás medve 
ártalmatlanítására jóváhagyást sze-
retnének kérni, akkor nem lesz meg-
felelő az új törvény sem. „Mostanáig 
is nagyon bürokratikus volt az eljá-
rás, az egyik nagy probléma éppen 
a monitorozási kötelezettség volt” – 
fogalmazott a vezető, megjegyezve, 
hogy kíváncsian várja a módosított 
jogszabály részletes leírását.

Figyel a kvóták 
bevezetésére a WWF
A törvénymódosítás megszavazá-
sáról véleményt alkottak a termé-
szetvédelmi szervezetek is. A medve 
továbbra is a szigorúan védett fa-
jok listáján marad, dacára annak, 
hogy néhány parlamenti képviselő 
az utolsó pillanatban is a tervezet 
szenátus által elfogadott változatát 
támogatta – emelte ki Facebook-be-
jegyzésében a World Wildlife Fund 
(WWF) romániai szervezete. Köszö-
netet mondtak ugyanakkor mind-
azoknak, akik az elmúlt néhány 
hónapban támogatták a szerveze-
tet annak érdekében, hogy megy-
győzzék a parlamenti képviselőket 
az ember-medve konfl iktus hamis 
megoldásának az elutasításáról. A 
WWF ígéretet tett arra is, hogy fi gye-
lemmel követi a vadászati törvény 
új rendelkezéseinek alkalmazását, 
különös tekintettel a megelőzési 
kvóták bevezetésére, hogy az tudo-
mányos módszerek, pontos adatok 
és nemzetközi előírások alapján tör-
ténjen.

AZ EMBER ELLENI MEDVETÁMADÁSOK ESETÉN IS KÁRTÉRÍTÉS IGÉNYELHETŐ EZENTÚL

„Mentőöv” a vadászati törvény

A vadászok szerint a kilövési kvóták leosztásán múlik a törvény alkalmazhatósága
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 » Sérüléssel járó medvetá-
madás esetén a környezetvé-
delmi minisztérium köteles 
fi zetni a kórházi kezelést. 




