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Egyre jobban lazul a fegyelem
Három nap alatt százezer lejnél is nagyobb értékben bírságoltak a hatóságok
• Több hatóság kö-
zösen tartott foko-
zott ellenőrzéseket 
az elmúlt napokban 
Hargita megyében: a 
maszkviselést és más 
járványügyi előírások 
betartását ellenőriz-
ték. Három nap alatt 
összesen jócskán több 
mint százezer lejre 
bírságoltak.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Á ruházakban, piacokon, tö-
megközlekedési eszközö-
kön, üdülőtelepüléseken, 

vendéglátóhelyeken, strandokon, il-
letve zsúfoltabb szabadtéri helyeken 
végzett közös ellenőrzéseket több 
hatóság is Hargita megyében az el-
múlt napokban. Az állami rendőr-
ség, csendőrség, helyi rendőrségek, 
a tűzoltóság, a megyei munkaügyi 
felügyelőség, az állategészségügyi 
és élelmiszer-biztonsági igazgató-
ság, valamint a megyei fogyasztóvé-
delmi felügyelőség képviselői főként 
a járványügyi előírások betartását 
vizsgálták, de gazdasági ellenőrzé-
seket is végeztek, illetve prevenciós 

célú, azaz felvilágosító akciókban is 
részt vettek – tudtuk meg Adrian Pă-
nescutól, a Hargita Megyei Prefektu-
si Hivatal szóvivőjétől.

Maszk hiánya

Pénteken több mint száz hatósá-
gi személy vett részt az akcióban, 
amelyben 14 alkalommal bírsá-
goltak összesen 1600 lej értékben 
a maszkviselés hiánya miatt. Az 
ellenőrzés során 129 gazdasági 
egységet látogattak meg, továbbá 
54 tömegközlekedési járművön is 
megvizsgálták a járványügyi előírá-

sok betartását. A buszokon 204-en 
utaztak, esetükben a maszkviselést 
ellenőrizték. Szombaton is száznál 
többen végeztek ellenőrzéseket me-
gyeszerte, az akcióban részt vett 
hatósági csoportok 139 céget – üz-
leteket, bevásárlóközpontokat, ven-
déglátóhelyeket stb. – látogattak 
meg, ugyanakkor 173, tömegközle-
kedési eszközökön utazó személy 
esetében ellenőrizték a maszkvise-
lés. Szombaton is a maszkviselés 
hiánya miatt kellett bírságolniuk 
leggyakrabban a hatóságok munka-
társainak, a 41 pénzbüntetés összér-
téke 14 250 lej.

Tetemes bírságok vasárnap

A vasárnapi pénzbírságok összértéke 
jócskán meghaladta a korábbi napo-
két. Az ellenőrzési, illetve megelőző 
célú akciókban részt vevők száma is 
akkor volt a legnagyobb. A hatósá-
gok alkalmazottai 146 helyiséget jár-
tak végig, és 15 személyszállító kis-
buszt ellenőriztek. 35 szabálysértést 
észleltek, nemcsak a maszkviselést 

mellőző vendégek, vásárlók eseté-
ben, hanem a gazdasági egységeket 
működtetők esetében is, ezek miatt 
összesen 57 100 lej értékben róttak ki 
pénzbírságokat a hatóságok. A rend-
őrség gazdasági részlege, illetve a 
munkaügyi felügyelőség egyéb kihá-
gásokat is tapasztalt a vendéglátóhe-
lyeken, ezek miatt 44 600 lejre bün-
tették meg az egységek működtetőit, 
valamint 5000 lej értékben foglaltak 
le lejárt szavatosságú vagy a könyve-
lésbe be nem vezetett árut – tájékoz-
tatott Adrian Pănescu.

Folytatják az ellenőrzéseket

Noha leggyakrabban a maszkvi-
selés hiánya miatt bírságoltak a 
hatóságok képviselői, a büntetések 
értéke azon gazdasági egységek 
esetében nagyobb, ahol nem tar-
tották be a járványügyi előíráso-
kat, például nem korlátozták 
a vendégek számát, nem 
biztosították a megfelelő 
távolságtartás lehetőségét, 
nem mérték a testhőmér-
sékletet, nem biztosították 
a fertőtlenítőszereket. Az el-
lenőrök azt is tapasztalták, 
hogy a vendéglátóhelyeken a 
fi atalok kevésbé tartják be az egy 
asztalnál helyet foglaló személyek 
számára vonatkozó korlátozásokat 
– számolt be róla prefektusi hivatal 
szóvivője. Adrian Pănescu azt is 
elmondta, hogy a fokozott ellenőr-
zések folytatódnak az elkövetkező 
időszakban is.

GERGELY IMRE

A gálpataki részen öt, Magas-
bükkben és Várbükkben pe-

dig több marhát támadtak meg a 
medvék – sorolja Mezei Szabolcs, 
a gyergyószentmiklósi városháza 
illetékese a hozzá bejelentett ese-

teket. Ezek az esetek az idei 
legeltetési idény kezdete, 
azaz május eleje óta tör-
téntek; az esetszám jóval 
magasabb, mint más évek-
ben. A felsorolt támadá-
sokban a hegyi legelőkön 
tartott háziállatok mind-

egyike elpusztult. Van úgy, 
hogy a medve megöli ugyan a tehe-
net, de nincs ideje jóllakni belőle, 
mert a kutyák és az emberek elűzik, 
de volt olyanra is példa, hogy a vad 
órákig nem mozdult el a tetem mel-
lől. Nem ijesztette el sem a kutya-

ugatás, sem az emberek kiáltásai, 
de még a helyszínre érkező vadőr 
riasztólövései sem. 

A gazda károsult marad

A városháza illetékesét az egyik 
gazda panasza nyomán kerestük 
fel, aki elmondta, hogy még május-
ban, két napra rá, hogy kihajtották 
a marhákat, meg is ölte a medve az 
ő tehenét, aztán sorozatban hallja, 
hogy egyik vagy másik ismerősének 
állata is hasonlóan járt. A háziállat 
elvesztése padig komoly gond, hi-
szen jár ugyan kártérítés, de itt csak 
az állat súlyát veszik fi gyelembe, és 
olyan áron számolják ki az értékét, 
amit a vágóhíd adna érte. Egy jól 
tejelő másik tehenet azonban nem 
tud venni a gazda ebből a pénzből 
– panaszolja. Mezei Szabolcs pedig 
még hozzáteszi: akár másfél, két év 
is eltelik, míg az állat tulajdonosa 
megkapja a kártérítést. 

A kártérítés jóváhagyásának 
megvan a törvény által előírt folya-
mata: miután a pásztor értesíti erről, 
a gazda bejelenti a kárt, az önkor-
mányzat szakembere még aznap 
vagy legkésőbb másnap a helyszínen 
kell rögzítse a vadkár tényét és körül-
ményeit. A bejelentésnek minél ha-
marabb meg kell történnie (az előírás 
szerint legtöbb 72 óra, de ebbe nem 
számítják be a hétvégi munkaszüne-
ti napokat), de az előírástól függet-
lenül azért is, mert ha késlekednek, 
az erdőn a tetemhez minden esetben 
visszatérő medve szinte nyom nélkül 
felfalja a marhát, mielőtt a helyszíni 
szemle megtörténne. 

A gazda írásos bejelentése nyo-
mán összehívják az illetékes bizott-
ságot a környezetvédelmi, erdővé-
delmi hatóságok helyi illetékesei, 
illetve az adott területen érdekelt va-
dásztársaság meghívásával. Jegyző-
könyv készül, benne az állat becsült 
súlyával és más szükséges adatok-
kal, a dosszié pedig majd a brassói 
erdővédelmi hatósághoz kerül, és az 
ő jóváhagyásuk után lehet várni a 
kártérítést. A jóváhagyás viszonylag 
időben (1–2 hónap alatt) megjön, de 
maga a megítélt összeg már jóval ké-

sőbb. Átlagosan 3000 lejjel számolva 
a kártérítés összegét (ez esetenként 
különböző, mert a háromnapos bor-
jútól a 600 kilós tehénig többféle sze-
repel a veszteséglistán), már 30 ezer 
lejre várnak a gazdák.

Több esetet be sem jelentenek

Mezei Szabolcs megjegyzi, hogy a 
neki jelentett eseteken kívül a gaz-
dák elbeszélései szerint legalább 
5–6 további hasonló medvetámadás 
is történhetett az elmúlt időszakban. 
Annak, hogy ezeket nem jelentették, 
a legfőbb oka, hogy csak azok után a 
háziállatok után jár kártérítés, ame-
lyeket időben jelentenek, de az is ki-
záró feltétel, hogy az elpusztult állat 
rendelkezzen fülszámmal, azaz a 
papírjai rendben legyenek és szere-
peljenek az állatorvos jegyzékében, 
illetve a gazdalajstromban is. 

Vadkár mindig volt, és mindig 
lesz is, de jelentősen csökkenne 
az esetek száma, ha a marhahúst 
megkedvelő medvéket kilőhetnék a 
vadászok. A vadásztársaságok min-
den ilyen medvetámadást dokumen-
tálnak, csatolva a kilövési kérelmet, 
de az illetékes környezetvédelmi 

hatóságok válasza rendre az, hogy a 
kilövés nem indokolt – mutat rá Me-
zei. A tapasztalok szerint a jól őrzött 
karámokat béként hagyja a vadállat, 
az éjszakára bezárt marha tehát vi-
szonylag biztonságban van. A táma-
dások nagy része a legelőn történik. 
Miközben a vadkárokról beszélge-
tünk, Mezei Szabolcshoz újabb je-
lentés érkezik telefonon: a hétvégén 
újabb, immár a 11. szarvasmarhát 
ölte meg a medve az egyik Gyergyó-
szentmiklóshoz tartozó legelőn.

Egy az elpusztított állatok közül 

▴  FOTÓ: MEZEI  SZABOLCS

Piacokon, áruházakban, tömeg-
közlekedési eszközökön, üdülőte-
lepüléseken, vendéglátóhelyeken 
végeztek ellenőrzéseket

▴  FORRÁS:  FACEBOOK/RENDŐRSÉG

Egyre több a kár: már tucathoz közelít az elpusztított tehenek száma
• Május közepe óta már 11 szarvasmarha esett medve-
támadások áldozatául a Gyergyószentmiklóshoz tartozó 
legelőkön. Ezek azonban csak azok az esetek, amelye-
ket a gazdák kártérítés reményében be is jelentettek.




