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Uniós csőd járványkor

Minden jel szerint messze még a koronavírus-járvány 
vége, a gazdasági és egyéb következményekről jósol-
ni is felesleges. De az már most nyilvánvaló, hogy a 
nemzetközi szervezetek intézményes keretei közötti, 
erősen szabályozott együttműködés gyakorlatilag cső-
döt mondott. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
lassan, hiteltelenül, karizmatikus megszólalók hiányá-
ban elkeserítően szürkén reagált a járványra. A WHO 
anyaszervezete, a már jó ideje csak egy hangzatos 
gittegyletként tevékenykedő Egyesült Nemzetek Szer-
vezete (ENSZ) egyszerűen eltűnt a képből. Az Európai 
Unió, amely a migránsválság idején rossz döntések 
sorozatát hozta, most egész egyszerűen lefagyott. In-
tézményeinek vezetői megkésve tettek semmitmondó 
nyilatkozatokat, nemcsak stratégiára, de bátorító nyi-
latkozatokra sem tellett tőlük.

Az egyes országok magukra maradtak. Kizárólag 
saját hatáskörben igyekeztek és igyekeznek kezelni a 
válságot, felemás sikerrel. Olaszország számára a baj 
kellős közepén derült ki, hogy Brüsszel inkább akadá-
lyozza, mint segíti a megoldáskeresésben. Christine 
Lagarde, az Európai Központi Bank (ECB) elnöke egy 
héttel ezelőtt jelentett be intézkedéseket a koronaví-
rus-járvány okozta problémák ellensúlyozására. Csak-
hogy egy elszólásban hozzátette: a banknak nem 
feladata az állampapírpiacokon mutatkozó hozamkü-
lönbségek bezárása. A megjegyzés azt sugallta, hogy 
az ECB visszavonulhat a hitelező szerepéből Olaszor-
szág esetében. Lagarde nyilatkozata eladási hullámot 
indított el a kötvénypiacokon, s majdnem bedöntötte 
az amúgy is gyengén álló olasz állampapírok árfolya-
mát, pedig a kĳ elentés elhangzásakor már nyilván-
való volt az itáliai gazdaság drámai helyzete a koro-
navírus-járvány miatt. Rómában óriási felháborodást 
keltett a nyilatkozat, a teljes politikai elit vesztette el 
pillanatok alatt bizalmát az EU-ban. Néhány nappal 
később az ECB elnöke elnézést kért a bank kormány-
zótanácsának többi tagjától a baklövés miatt.

Az Unió botladozásaival párhuzamosan viszont 
meglepően jól működik az elsősorban saját polgáraik 
érdekeit szem előtt tartó tagállamok együttműködése. 
A válsághelyzet mostani, kezdeti stádiuma azt mutatja, 
hogy az országok között zökkenőmentesebben szület-
hetnek gyors, egymást segítő döntések, mint az EU bü-
rokratikus, túlbonyolított, éppen ezért lassan reagáló 
intézményrendszerében. Az utóbbi időben mélypon-
ton lévő magyar–román viszonylatban történt az egyik 
leglátványosabb példa az olajozott megoldáskeresés-
re. A járványválság okozta súlyos helyzetet, a román 
állampolgárok tömeges fennakadását a lezárt osztrák–
magyar határnál kétoldalú külügyminiszteri, majd mi-
niszterelnöki egyeztetésekkel sikerült feloldani.

A koronavírus előbb vagy utóbb lecseng, de bizo-
nyosan nyomot hagy a nemzetközi, európai diplomá-
ciában. A mostani közös baj összeránthatja az öreg 
kontinens államait, de csapást mérhet az intézménye-
sített globális együttműködésre és az Európai Unióra.

A vadkárokat továbbra sem fi ze-
tik ki, a veszélyes medvékre nem 
adnak kilövési engedélyt annak 
ellenére, hogy a vadászati tör-
vény módosítását január elején 
az államfő is kihirdette. Ahogy 
melegszik az idő, egyre több kárt 
okoznak a nagyvadak, a járvány 
okozta válság pedig súlyosbítja a 
helyzetet – mondta el a Króniká-
nak a brassói területi erdészeti és 
vadászati felügyelőség aligazga-
tója, Nagy Dániel.

 » BÍRÓ BLANKA

B ár decemberben módosították a 
vadászati törvényt, a jogszabályt 
január elején az államfő is kihir-

dette, a gyakorlatban nem változott 
semmi: a vadkárokat nem fi zetik, a ve-
szélyes medvékre nem kapnak kilövési 
engedélyt. A törvénymódosítás pontos 
határidőket ír elő a vadkár felmérésé-
re, az iratcsomó összeállítására, azt a 
területi hatóságok be is tartják, ám a 
környezetvédelmi minisztériumban 
elakad a folyamat. „Az iratcsomókat 
határidőre összeállítják, az erdésze-
ti felügyelőség beküldi a környezet-
védelmi minisztériumba, ám onnan 
semmilyen visszajelzés nem érkezik, 
hogy kifi zetik-e a megítélt összeget, és 
ha igen, mikor. Ez már tíz éve így mű-
ködik, a gyakorlatban nem változott 
semmi”– összegezte lapunknak Nagy 
Dániel, a brassói területi erdészeti és 
vadászati felügyelőség aligazgatója. A 
felügyelőséghez Brassó, Maros, Sze-
ben, Kovászna és Hargita megye tarto-
zik, jelenleg Maros megyében a legsú-
lyosabb a helyzet, onnan naponta 8-9 
vadkárigénylés érkezik.

Az idő melegszik,
a helyzet egyre súlyosabb
Még csak márciusban vagyunk, 
ahogy melegszik az idő, a helyzet 
súlyosbodni fog, értékelt az igazga-
tóhelyettes. Rámutatott, a veszélyes 
medvék kilövésére is csak ritkán kap-
nak engedélyt, a vadak szaporodnak, 
ez további aggodalomra ad okot. A 

vadásztársaságok felmérik a veszélyt, 
összeállítják a dokumentációt, kérik 
a kilövési engedélyt, ám az is arra a 
sorsra jut, mint a kárigénylés: elakad 
a minisztériumban, részletezte Nagy 
Dániel. Hozzátette, minden döntés 
központosított, a felügyelőségnek 
nincs hatásköre, hiába sürgetik a 
kifi zetéseket, az engedélyeket, a pre-
fektusok is próbálnak közbejárni, ám 
eredménytelenül. Ez a folyamat bo-
nyolult és bürokratikus, nem műkö-
dik, a szakembereket, a szakmai érve-
ket nem hallgatják meg. Nagy Dániel 
attól tart, hogy a koronavírus-válság 
tovább súlyosbítja a helyzetet, hiszen 
ha további szigorításokat vezetnek 
be, az emberek nem hagyhatják el az 
otthonaikat, addig a vadak tönkrete-
szik a termést, elpusztítják a vidéki 
családok egy részének a napi megél-
hetéshez szükséges háziállatokat. A 
szakember arra is kitért, hogy a ve-
szélyes, településekre bejáró medvék 
elköltöztetése nem jelent megoldást. 
Hiába altatják el, fogják be a medvét, 
nincs ahová elköltöztetni. A vadász-
társaságnak bele kell egyeznie, hogy a 
területén fogadja a medvét, ám senki 
nem fogad szívesen egy deviáns visel-
kedésű állatot, amely nem az erdőn 
nőtt fel, hanem ahhoz szokott, hogy 
kukázik, vagy a háztartásokból jut 
könnyű élelemhez. A zernyesti med-
vemenhely sem jó megoldás, hiszen 
egy medvének legalább ezerhektáros 
élettérre lenne szüksége, miközben a 
menhelyen 72 hektárra bezsúfoltak 
több mint száz medvét – mutatott rá 
a szakember. 

A minisztériumban
nincs kivel beszélni
Hasonló tapasztalatokról számolt be 
lapunknak Fodor István, a háromszéki 
Bodok polgármestere, a helyi vadász-
társaság vezetője: se vadkárkifi zetés, 
se kilövési engedély. Decemberben 
kifi zették a vadkárok egy részét, az-
óta nem láttak pénzt a károsultak. 
„A környezetvédelmi minisztérium-
ban nincs kivel beszélni. Megígérték, 
hogy fi zetnek, mint a katonatiszt, és 
nem történt semmi. Erre csak azt lehet 
mondani: ígéret szép szó, bolondnak 
öröm” – szögezte le az elöljáró. Hozzá-

tette, attól tartanak, hogy a következő 
időszakban súlyosbodik a helyzet, az 
emberek már most kétségbe vannak 
esve, kérik a tanácsot, hogy a jelenlegi 
válsághelyzetben mi lesz majd a med-
veüggyel. A napokban a háromszéki 
Dálnok község központjában délben 
sétálgatott a medve, a vadőrök elűz-
ték, kértek kilövési engedélyt, hiszen 
a településre bejáró vad az embereket 
veszélyezteti, de nem kaptak választ.

Nyomásgyakorlásra van szükség
Kénytelenek leszünk párhuzamosan 
követni minden esetet, és gazdaszer-
vezetekkel, vadásztársaságokkal nyo-
mást gyakorolni a környezetvédelmi 
minisztériumra, hogy betartsa a tör-
vényt – szögezte le megkeresésünkre 
Korodi Attila. Az RMDSZ Hargita me-
gyei parlamenti képviselője rámuta-

tott, a törvény határidőket szab meg, 
ám az alkalmazása a minisztérium 
feladata. „A szaktárcának nemcsak 
politikai, hanem komoly törvényes 
felelőssége is van. A jelenlegi helyzet-
ben az látszik, a minisztérium azt gon-
dolta, azzal, hogy a törvény módosult, 
letudta a felelősséget. Kénytelenek va-
gyunk betartatni a törvényt, más meg-
oldás nincs”– szögezte le a politikus. 
A módosított jogszabály több téren is 
rendezi a vadkárok kifi zetését, pontos 
határidőket szab meg, a vadkár bekö-
vetkezte után 72 órára egy bizottság-
nak kell felmérnie, majd következő 10 
napon belül el is kell bírálnia. Pozitív 
elbírálás esetén a kifi zetést 30 napon 
belül meg kell ejteni. Ugyanakkor a be-
avatkozási kvóta mellett a megelőzési 
kvóták elfogadását is előírja a törvény.

A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY TOVÁBB SÚLYOSBÍTJA A HELYZETET NAGYVADÜGYBEN

Medve: törvény van, kvóta nincs
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A meleg időjárás beköszöntével egyre több nagyvad bukkanhat fel a lakott települések közelében

 » A koronavírus-válság 
tovább súlyosbítja a hely-
zetet, hiszen ha további 
szigorításokat vezetnek be, 
az emberek nem hagyhatják 
el az otthonaikat, addig a 
vadak tönkreteszik a ter-
mést, elpusztítják a vidéki 
családok egy részének a 
napi megélhetéshez szük-
séges háziállatokat.

 » RÖVIDEN

Sikó-Barabási Sándor: sertéspestis-azonosító
segíthet a koronavírus elleni harcban
Bevethető a sertéspestis kimutatására használt műszer a 
koronavírus azonosítására, ezzel is gyorsítva a fertőzöttek 
megállapítását – közölte Sikó-Barabási Sándor. A Kovász-
na Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Igazgatóság vezetője lapunknak elmondta, a Real Time 
PCR molekuláris-biológiai berendezés a genetikai állo-
mány alapján azonosítja a vírusokat, így a koronavírus 
jelenlétét is kimutatja, ha olyan készletet (kit) rendelnek 
mellé. Néhány megyében már van ilyen berendezés, 
hatékonyan lehetne használni a koronvírus-fertőzöttek 
kiszűrésére. Kovászna megyében már februárban aláírták 
a támogatási szerződést, hogy megvásárolják a 70 ezer 
eurós műszert, ám azt még nem kapták meg, bár hetente 
érdeklődnek. „Mi a sertéspestis vírusának kimutatására 
használtuk volna a berendezést, ám a genetikai állomány 
alapján bármilyen vírus beazonosítható vele, csak a 
megfelelő készletet kell használni” – részletezte Sikó-Ba-
rabási, aki szerint a berendezés használatához biológi-
ai-biztonsági védőrendszert kell biztosítani.




