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– Nem csitulnak a medvetáma-
dások, a vadkárok, már olyan 
vidékeken, településeken is 
panaszkodik és fél a lakosság, 
ahol az elmúlt évtizedekben 
nem okoztak gondot a nagyra-
gadozók, például a Máramaros 
megyei Kapnikbányán vagy 
Câmpulung Muscel városában. 
A kárvallottak kilövési, áthelye-
zési engedélyekre várnak. Mit 
tesz ilyen körülmények között a 
minisztérium?

– Továbbra is fenntartom, hogy 
racionális és emberközpontú intéz-
kedésekre van szükség. Az emberi 
élet és az ember által létrehozott 
javak védelménél semmi nem lehet 
fontosabb, még egy szigorúan vé-
dett faj sem. Ezért a környezetvédel-
mi minisztérium továbbra is racio-
nális, tudományosan megalapozott 
döntéseket kell hozzon. Ez azt jelen-
ti, hogy folytatjuk a kilövési, illetve 
az áthelyezési engedélyek kiadását, 
múlt héten négy ilyen engedélyt 

küldtünk megjelenésre a Hi-
vatalos Közlönyhöz. Nem 
titok, hogy az országos hisz-
téria következtében a folya-
matok lelassultak, bonyolul-
tabbá váltak, de túl vagyunk 
a nehezén, és folytatjuk a 
tevékenységet, amelynek 
lényege az emberi élet vé-
delme és az emberi beavat-
kozás fenntartása ott, ahol 
erre szükség van. A minisz-
térium januárban elemzést 

indított el, amely dinamiká-
jában vizsgálja a medveállomány 

változásának következményeit. Azt 
már tudjuk, hogy öt évvel ezelőtt 
nyolc olyan megye volt, ahonnan a 
112-es hívószámra segítségkérés fu-
tott be a medveveszély miatt, ma ti-
zenhárom megyében érkeznek ilyen 
jellegű hívások. Öt évvel ezelőtt 231 
ilyen hívás futott be évente, idén túl 
fogjuk lépni a kétezret, tehát öt év 
alatt tízszeresére növekedett a med-
ve miatti segélyhívások száma. Csak 
Kovászna megyében öt év alatt 1300 
birkát pusztítottak el a medvék.

– Közben a zöld és állatvédő 
szervezetek is ellentámadásba 
lendültek, és a vadállatokat, a 
medvét védelmezik.

– Ezek a számok azt bizonyítják, 
hogy egyre nagyobb a probléma, 
így bármekkora a nyomás a civil 
szervezetek részéről, továbbra is 
fenntartom, hogy a környezetvé-
delmi minisztérium olyan menedzs-
menttervet kell kidolgozzon, amely 
lehetővé teszi, hogy baj esetén 
azonnal be lehessen avatkozni. Öt 
évvel ezelőtt is azt mondtuk a mi-
nisztérium akkori vezetőségének, 
hogy felelőtlen és teljesen alaptalan 

az intézkedés, ha kivonják az em-
beri beavatkozást ennek a fajnak a 
szabályozásából. Ezért a jelenlegi 
rendeletet úgy módosítjuk, hogy 24 
óra alatt a veszélyes vadat el lehes-
sen távolítani altatólövedékkel vagy 

kilövéssel. Egyszer beavatkozunk, 
és csak utána papírozunk, hiszen a 
tűzhöz kiérkező tűzoltók is a hely-
színen, felelősen döntenek az embe-
ri élet és a javak védelmében. Az ér-
vényben lévő törvényt alkalmazzuk, 

megelőzési kvótát hagyunk jóvá. A 
települések környékén, helyzettől 
függően 200–500 méteres védelmi 
zónán belül a monitorozott egyedek 
esetében a megelőzés beavatkozást 
jelent, ami lehet altatólövedék vagy 

kilövés. Ha azt látjuk, hogy egy-
re több a kár, a településre bejáró 
medve, az emberi beavatkozás meg 
kell történjen. Ezzel párhuzamosan 
szükség van olyan élettér kialakítá-
sára, ahol az erdőben lévő medvéket 

nem zavarják. Csendzónákra, tam-
ponövezetekre, vadlegelőkre van 
szükség, hogy a vetésekkel ne a tele-
pülés közelébe csaljuk be a medvét, 
fontos, hogy meg lehessen állítani a 
vadat az erdő szélén. Ezeket az in-
tézkedéseket a vadásztársulásokkal 
közösen kell kidolgozni. Továbbra is 
úgy gondolom, hogy a vadállomány 
menedzsmentjét a vadásztársasá-
gokra, szakemberekre kell bízni, 
nem olyan szervezetekre, amelyek 

csak nyilatkozat szintjén tudnak be-
avatkozni. A jogszabály-módosítást 
valószínűleg jövő héten terjesztjük 
a koalíció elé, jelenleg a kormány-
rendelet szövegezésén dolgozunk. 
Egyértelműen külön kell választani 
az azonnali, 24 órás beavatkozást a 
megelőzéstől, és akkor nincs vita ar-
ról, hogy a kilőtt egyed az-e, amely 
a kárt okozta. A megelőzésre pedig 
azért van szükség, hogy ne találkoz-
zunk minden évszakban medvével 
az utcán, a gazdaságban, az udva-
ron vagy éppen a tömbházban.

– Nemrég bejelentette, hogy ké-
szül az egyszer használatos eszkö-

zökből származó műanyaghulla-
dék mennyiségének csökkentését 
szabályozó törvény. Mit tartalmaz 
a jogszabály, miként próbálják 
csökkenteni a műanyaghulladék 
mennyiségét?

– Ennek az uniós direktívának 
a gyakorlatba ültetése jelentősen 
átszabja az egyszer használatos 
műanyagok piacát. Gyakorlatilag 
be kell tiltanunk ezeknek a termé-
keknek a gyártását, határidőt kell 
szabnunk a létező készlet kifuttatá-
sára, szabályozni kell a begyűjtést, 
a különböző területeken az egyszer 
használatos műanyagoknak és 
a műanyagot tartalmazó termé-
keknek a körforgásos gazdaságba 
való visszakerülését. Az egyszer 
használatos műanyag tányértól a 
cigarettaszűrőig számos olyan ter-
mék van, amire ez az intézkedés 
vonatkozik. Ennek a véglegesítésén 
tizenkét munkacsoport dolgozik, 
több minisztérium és iparág bevo-
násával zajlik egyeztetési folyamat. 
Próbáljuk tartani a július 3-ai ha-
táridőt, de ha addig nem történik 
meg, a   nyár folyamán mindenkép-
pen a kormány és a parlament elé 
terjesztjük a jogszabálytervezetet. 
Bízom abban, hogy ezt a lehető 
legrövidebb időn belül el is lehet 
fogadni.

– Többször felmerült az utób-
bi időszakban, hogy külön adót 
fi zethetnek a másfél évtizednél 
régebbi autók tulajdonosai, az 
Európai Bizottság erre vonatko-
zó kérése a koronavírus-világjár-
vány által okozott gazdasági vál-
ságból való kilábalást segíteni 
hivatott országos helyreállítási 
tervbe (PNRR) is bekerült. Mire 
számítson a lakosság, visszatér 
a román hatóságok által sokszor 
bevezetett, majd visszafi zetett 
regisztrációs illeték?

– Jelenleg nincs szó semmilyen 
új adó bevezetéséről. Az Európai 
Bizottság viszont arra kötelezi Ro-
mániát, hogy találjon megoldást a 
15 évnél régebbi gépkocsik beíratá-
sának és használatának visszaszo-
rítására. Természetesen ezt el lehet 
érni támogató vagy megszorító in-
tézkedésekkel. Én annak vagyok 
híve, hogy csak akkor vezessen be 
a kormány megszorító intézkedé-
seket, akár más jellegű adót vagy a 
jelenlegi adók növelését, ha párhu-
zamosan alternatívát biztosít arra, 
hogy a tulajdonosok megszaba-
duljanak a nagyon szennyező, régi 
autójuktól. Ha működik a rendszer, 
melynek része a régi gépkocsikról 
való lemondást célzó kiemelt támo-
gatás, párhuzamosan gyakorlatba 
lehet ültetni a megszorító intézke-
déseket is. Néhány hete érkezett 
a felszólítás az Európai Uniótól, 
jelenleg tanulmányok, elemzések 
készülnek, egy ilyen döntés előké-
szítése hetekbe, hónapokba telik.

Bíró Blanka

• A környezetvédelmi minisztérium úgy készül módosítani a hatályos szabályo-
zást, hogy a veszélyes vadállatot a jelenleginél sokkal rövidebb idő, 24 óra alatt 
el lehessen távolítani altatólövedékkel vagy kilövéssel – tudta meg lapcsaládunk 
Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti minisztertől.

Újságírók gyűrűjében Tánczos 
Barna miniszter. A medvekérdés 
sok fejtörést okoz Székelyföldön

▴  FOTÓ: VERES NÁNDOR

„ A jelenlegi rendeletet 
úgy módosítjuk, hogy 
24 óra alatt a veszélyes 
vadat el lehessen tá-
volítani altatólövedék-
kel vagy kilövéssel.

Reményt adó jogszabálymódosítás
Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter a kilövési, áthelyezési engedélyekről




