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HEVES TÁMADÁST INTÉZETT EGY ZÖLDSZERVEZET ÉS A PSD AZ RMDSZ ÁLTAL KIDOLGOZOTT KORMÁNYRENDELET ELLEN

Kártérítési pereket bukhat az állam medveügyben
Bírósági premierről számolt be 
csütörtökön Tánczos Barna környe-
zetvédelmi miniszter: tizenötezer 
eurós kártérítésre kötelezték a román 
államot egy emberre támadó medve 
miatt. Közben az azonnali beavatko-
zást lehetővé tévő kormányrendelet 
elleni tiltakozását fejezte ki egy zöld 
szervezet, illetve a PSD is.

 » MUNKATÁRSAINKTÓL

M egszületett az első bírósági ítélet 
Romániában, amely elmarasztal-
ja a román államot egy emberre 

támadó medve miatt – közölte csütörtöki 
sajtótájékoztatóján Tánczos Barna. A kör-
nyezetvédelmi miniszter szerint az állam-
nak 15 ezer eurós kártérítést kell fi zetnie a 
perre menő áldozatnak. „A bíróság egyér-
telműen kimondta: annak a szervnek kell 
felelnie a támadásért, amely az állatot 
védi, amely idézőjelben a vad tulajdonosa. 
Furán hangzik, de a szigorúan védett faj 
tulajdonosa a román állam” – fogalmazott 
Tánczos Barna a településeken emberéletet 
veszélyeztető medvék eltávolítását szabá-
lyozó sürgősségi rendelet kapcsán, amelyet 
szerdán fogadott el a bukaresti kormány.

A per tárgya egy 2018. augusztus 5-én 
történt tusnádfürdői eset, amikor egy 28 
éves férfi ra egy hárombocsos anyamedve 
támadt rá. A Hargita megyei törvényszék 
2020. decemberi másodfokú ítélete szerint 
a környezetvédelmi minisztérium 15 ezer 
euró értékű kártérítést köteles fi zetni a sé-

rültnek, ám ez még nem jogerős, ugyanis 
a szaktárca a marosvásárhelyi táblabírósá-
gon fellebbezett.

A sajtótájékoztatóról beszámoló Hot-
news hírportál emlékeztet: a rendeletben 
többek között az is szerepel, hogy a telepü-
lésekre behatoló medvék elleni azonnali 
beavatkozást bármiféle módon akadályozó 
személyek 7–10 ezer lej közti pénzbüntetés-
sel sújthatóak. A település polgármestere 
vagy alpolgármestere irányítja a beavatko-
zást, és ők döntik el, hogy elkergetik, elal-
tatják és elszállítják, vagy pedig kilövik a 
veszélyes medvét.

Sokkal szigorúbban büntetik 
a medvék etetését
Eközben szigorít a medvék lakott terüle-
ten vagy a települések közelében történő 
etetéséért járó büntetéseken a kormány 
– jelentette be csütörtöki sajtótájékozta-
tóján Tánczos Barna környezetvédelmi 
miniszter. A tárcavezető emlékeztetett, 
hogy a medvék etetése jelenleg is tilos, 
de egy készülő kormányhatározat értel-
mében a jelenleginél sokkal nagyobb 
szankciók járnak majd az előírás meg-
szegéséért. Kitért arra, hogy a nagyvadak 
élőhelyükön történő etetését sem tartják 
szerencsésnek a szakemberek, mert ezál-
tal „medvefarmokká” változnak az erdők 
és nő a medvepopuláció. Tánczos Barna 
beszámolt arról, hogy a környezetvédelmi 
minisztérium már februárban versenytár-
gyalást írt ki a romániai medvepopuláció 
felmérésére. Közlése szerint az Európai 
Bizottság elvárása, hogy a medvékkel 
kapcsolatos megelőző intézkedések konk-

rét adatokra támaszkodjanak. „A 112-es 
segélyhívószámra érkező hívások és a kár-
bejelentések alapján mi le tudunk vonni 
néhány következtetést a medvék számára 
vonatkozóan, de ezek közvetett adatok” 
– magyarázta az RMDSZ-es miniszter, 
hangsúlyozva, hogy a medvepopuláció 
tudományos eszközökkel történő felméré-
sére van szükség. A tárcavezető elmondta, 
a szerdán elfogadott sürgősségi rendelet 
több pontban eltér a környezetvédelmi 
minisztérium által előterjesztett tervezet-
től. Tánczos nem részletezte, hogy mi mó-
dosult a jogszabályban, de kiemelte, hogy 
nagyon sokat dolgoztak rajta, és az elmúlt 
napokban valamennyi érintett minisztéri-
um véleményezte. Tánczos hangsúlyozta, 
hogy a sürgősségi rendelet csak lakott 
területeken megjelenő medvékre vonat-
kozik. Tájékoztatása szerint a jogszabály 
lényege, hogy a nagyvadak elleni beavat-
kozás során a hatóságok a fokozatosság 
elvét követik. Első lépésként a medvét 
elkergetik a lakott területről, második lé-
pésként elszállítják a település környéké-
ről, a kilövésére pedig csak akkor kerül-
het sor, ha veszélyt jelent az emberekre. 
„Több településen nagyon súlyos a hely-
zet. Úgy gondolom, hogy ezeknek a kö-
zösségeknek is joguk van ugyanahhoz a 
biztonsághoz, mint amilyenben azoknak 
a településeknek a lakói is részesülnek, 
ahol nincs medveveszély” – fogalmazott 
Tánczos Barna.

Kiakadtak a zöldek és a PSD is
Eközben az Agent Green zöld szervezet 
úgy reagált szerda este Facebook-oldalán a 

Cîțu-kabinet aznapi döntésére, hogy a Ro-
mánia kormánya által szerdán elfogadott 
sürgősségi kormányrendelet több száz 
ártatlan medve azonnali lemészárlásá-
hoz fog vezetni. „Az Agent Green minden 
törvényes lehetőséget ki fog használni, 
hogy megállítsa ezt a sürgősségi kor-
mányrendeletet” – szögezték le a medvék 
védelmében rendszerint kiálló zöldek. 
Jelezték, már zajlik egy aláírásgyűjtés is. 
„Te is aláírhatod ezt a petíciót, amelynek 
címzettje Florin Cîțu kormányfő, aki az 
RMDSZ csapdájába esett” – zárul a rövid 
bejegyzés, amelyhez csatolták a petíció 
linkjét. A petícióra kattintva láthatjuk, 
hogy annak célja a trófeavadászat betil-
tása Romániában, ott viszont a címzett a 
környezetvédelmi minisztérium. A nagy-
jából két hónapja elindított online petíciót 
amúgy mostanáig valamivel több mint 78 
ezren írták alá, az Agent Green célja 100 
ezer aláírás összegyűjtése.

Nem tetszik a sürgősségi kormányren-
delet az ellenzékben politizáló Szociál-
demokrata Pártnak (PSD) sem, ezért az 
ombudsmant kérik, hogy támadja meg a 
jogszabályt az alkotmánybíróságon. Meg-
látásuk szerint a rendelet „a trófeavadá-
szok könyörtelen puskáinak célkereszt-
jébe” helyezi a medvéket. „Ti jelentitek a 
problémát, nem a medvék!! A Cîţu-kor-
mány által elfogadott aljas sürgősségi ren-
delet a trófeavadászok könyörtelen pus-
káinak célkeresztjébe helyezi a medvét, 
Románia szimbólumát! (…) Arthur megy-
gyilkolása csak a kezdet volt! A kormány 
törvényesítette a barnamedvék megtizede-
lését” – írták a PSD Facebook-oldalán.

 » SZÉCHELY ISTVÁN

Vannak még kifogásaik a vadásztár-
saságok képviselőinek a települé-

seken portyázó medvék eltávolítását 
szabályozó, szerdán elfogadott sürgős-
ségi kormányrendelet egyes részleteivel 
kapcsolatban. Abban viszont teljes az 
egyetértés köztük, hogy tenni kell va-
lamit a garázdálkodó medvék ellen, il-
letve abban is, hogy a krízishelyzetben 
történő beavatkozást szabályozó előírás 
mellett prevenciós stratégiára is szük-
ség van. „Ez egy nagyon jó szabályozás, 
végre történt előrelépés, és lehet tenni 
valamit” – értékelte az új rendelkezést 
a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász 
Egyesület igazgatója, Mărmureanu-Bíró 
Leonard, aki szerint most már végre a 
vadásztársaságoknak is lehetőségük lesz 
megmutatni, hogy tudnak cselekedni a 
közösség védelme érdekében. Annak is 
örül, hogy az új rendelet világosan sza-
bályozza a településen való fegyvervise-
lés lehetőségét, ugyanis a fegyverviselé-
si, illetve a vadászati törvény vonatkozó 
előírásai egymásnak ellentmondóak, és 
előfordult, hogy az ügyészségnek kellett 
megállapítania, melyik jogszabályt kell 
alkalmazni.

A trófea az erdőőrségé
A vadásztársaságokat érő kritikák miatt 
Mărmureanu-Bíró Leonard hangsúlyoz-
ta, hogy az esetleges beavatkozásokból 
semmi hasznuk nem származik a vadász-
társaságoknak, a településeken kilövés-
re ítélt medvéket csak a vadásztársaság 

szakszemélyzetének valamelyik tagja lő-
heti meg, és a nagyvad trófeája sem ma-
rad náluk, hanem az erdőőrség tulajdo-
nába kerül. A beavatkozás egy veszélyes 
munka, és az ország vadásztársaságaival 
történt egyeztetésen már kiderült, hogy 
van olyan, amelynél nem kívánják elvál-
lalni ezt a megbízást, mert félnek a belte-
rületen történő kilövés jelentette rizikótól 
– mondta el Mărmureanu-Bíró Leonard, 
arra is kitérve, hogy ők vállalják a felada-
tot, és szükség esetén tudják is teljesíte-
ni azt. Jelezte, hogy a vadásztársaságok 
krízishelyzetben biztosított munkájáért 
járó költségek – a kiszállás, esetleges al-
tatás, kilövés, illetve elszállítás – fi nan-
szírozási módjáról hatvan napon belül 
kell kiadjon rendeletet a környezetvédel-
mi tárca.

„Ez egy veszélyes játék”
Igaz ugyan, hogy a szerdán elfogadott 
sürgősségi rendelet értelmében ki kell  
hogy fi zessék a vadásztársaságok mun-
káját, de még nem tudni, hogy miként 
és milyen díjszabásokkal fi nanszíroznák 
ezt, és ez az egyik probléma – mondta 
megkeresésünkre Benke József, a Zete-
laka és Társai Vadásztársaság vezetője. 
„Csak a szakemberek tudják, hogy ez egy 
veszélyes játék, ehhez életbiztosítást kell 
kötni. Ez nem vadászat, nem lehet csak 
úgy lövöldözni a városban” – fogalma-
zott a fővadász a beavatkozás vadászra 
és lakosságra jelentett veszélyeit ecse-
telve, hangsúlyozva, hogy ezt a munkát 
meg kell fi zetni. Nem tudják azt sem még 
pontosan, hogy szükséghelyzetben éjsza-

ka milyen körülmények között lőhetnek 
majd ki egy agresszív medvét belterüle-
ten, ő ugyanakkor azt is életszerűtlennek 
tartja, hogy a polgármesterek éjszaka 
szaladgáljanak a településükön portyázó 
medvék után. Az ő javaslata szerint is-
métlődő medvegarázdálkodás esetén ki-
adhatta volna a beavatkozási rendeletet 
a polgármester, így nem kellene minden 
alkalommal a helyszínen legyen. Hibás 
döntésnek tartja ugyanakkor azt is, hogy 
nem hagyta jóvá a szaktárca a gumilöve-
dékes töltény használatát a problémás 
medvék elriasztására. Mindezek ellenére 
a sürgősségi beavatkozást lehetővé tevő 
rendelkezést szükségesnek tartja, de sze-

rinte ez csak egy tűzoltás jellegű megol-
dás, mielőbb el kell fogadja a szaktárca 
a medveállomány szabályozását lehetővé 
tevő prevenciós stratégiát is.

„Az soha nem volt megoldás, hogy a 
medvét valahol befogjuk, megszüntetjük 
például a problémát Tusnádfürdőn, de 
átvisszük Balánbányára vagy az ország 
más területeire. Az a medve, amelyik be-
ment a lakott területre kukázni, az más-
hol is azt fogja csinálni. Ilyen esetben 
nem lehet mást csinálni, mint a kilövés 
megállapítást” – kifogásolta az új rendel-
kezés áttelepítésre vonatkozó részét Ra-
fain Zoltán, a Szent Anna Sporthorgász- 
és Vadászegyesület elnöke.

Közelednek az álláspontok: székely vadászok a beavatkozási törvényről

Lakott területen kockázatos a medvék elleni beavatkozás
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