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Közelednek az álláspontok
Vadászok meglátásai a frissen elfogadott beavatkozási rendeletről 

SZÉCHELY ISTVÁN

A szerdán elfogadott sür-
gősségi kormányrendelet 
értelmében azonnal eltávo-

lítható lesz minden olyan medve, 
amely a településeken belül ve-
szélyezteti a lakosságot. Erről az 
önkormányzatokban megalakuló, 
azonnali sürgősségi beavatkozást 
végrehajtó bizottságok vezetői, az-
az a polgármester vagy esetenként 
az alpolgármester dönt a szakmai 
vélemények alapján. A szabályozás 
háromféle intézkedést tesz lehető-
vé: a medve elűzését, elaltatását és 
áthelyezését, illetve végleges elal-
tatását vagy kilövését. 

„Ez egy nagyon jó szabályozás, 
végre történt egy előrelépés, és lehet 
tenni valamit” – értékelte az új ren-
delkezést a Nagy-Küküllő Vadász és 
Sporthorgász Egyesület igazgatója, 
Mărmureanu-Bíró Leonard, aki sze-
rint most már végre a vadásztársa-
ságoknak is lehetőségük lesz meg-
mutatni, hogy tudnak cselekedni a 
közösség védelme érdekében. Ő an-
nak is örül, hogy az új rendelet vilá-
gosan szabályozza a településen való 
fegyverviselés lehetőségét, ugyanis 
a fegyverviselési, illetve a vadászati 
törvény vonatkozó előírásai egymás-
nak ellentmondók, és előfordult, 
hogy az ügyészségnek kellett megál-
lapítania, melyik jogszabályt kell al-
kalmazni. Ha tűz van, a tűzoltó sem 
várja meg, hogy megállapítsák, mi-
lyen jóváhagyás alapján mehet be az 
égő házba kimenteni az embereket 
vagy kihozni a veszélyt jelentő gáz-
palackot – idézte fel a Tánczos Bar-
na környezetvédelmi miniszter által 
említett példát. „Amikor baj van, 
intézkedni kell, nem várni, hogy 
Bukarestből megjön-e az engedély” 
– fogalmazott.

A trófea az erdőőrségé

A vadásztársaságokat érő kritikák 
miatt Mărmureanu-Bíró Leonard 
már az elején hangsúlyozta, hogy az 
esetleges beavatkozásokból semmi 
haszna nem származik a vadász-
társaságoknak, a településeken 
kilövésre ítélt medvéket csak a va-
dásztársaság szakszemélyzetének 
valamelyik tagja lőheti meg, és a 
nagyvad trófeája sem marad náluk, 
hanem az erdőőrség tulajdonába 
kerül. A beavatkozás egy veszélyes 
munka, és az ország vadásztársasá-
gaival történt egyeztetésen már kide-

rült, hogy van olyan, amelynél nem 
kívánják elvállalni ezt a megbízást, 
mert félnek a belterületen történő 
kilövés jelentette rizikótól – mondta 
el Mărmureanu-Bíró Leonard, arra 
is kitérve, hogy ők vállalják a fela-
datot, és szükség esetén tudják is 
teljesíteni. Az igazgató szerint az is jó 
döntés, hogy baj esetén helyben ren-
delkezhetnek a szükséges beavatko-
zásról, igaz, ezzel a döglött macskát 

is átdobták a polgármesterek, alpol-
gármesterek hatáskörébe. Ugyanak-
kor arra is kitért, hogy a vadásztár-
saságok krízishelyzetben biztosított 
munkájáért járó költségek – a kiszál-
lás, esetleges altatás, kilövés, illetve 
elszállítás – fi nanszírozási módjáról 
hatvan napon belül kell kiadjon ren-
deletet a környezetvédelmi tárca.

„Ez egy veszélyes játék”

Igaz ugyan, hogy a szerdán elfoga-
dott sürgősségi rendelet értelmében 
ki kell fi zetni a vadásztársaságok 
munkáját, de még nem tudni, hogy 
miként és milyen díjszabásokkal 
fi nanszíroznák ezt, és ez az egyik 
probléma – mondta megkeresésünk-
re Benke József, a Zeteleka és Társai 
Vadásztársaság vezetője. „Csak a 
szakemberek tudják, hogy ez egy 
veszélyes játék, ehhez életbiztosí-

tást kell kötni. Ez nem vadászat, 
nem lehet csak úgy lövöldözni a vá-
rosban” – fogalmazott a fővadász a 
beavatkozás vadászra és lakosságra 
jelentett veszélyeit ecsetelve, hang-
súlyozva, hogy ezt a munkát meg 
kell fi zetni. Nem tudják azt sem még 
pontosan, hogy szükséghelyzetben 
éjszaka milyen körülmények között 
lőhetnek majd ki egy agresszív med-
vét belterületen, ő ugyanakkor azt is 

életszerűtlennek tartja, hogy a pol-
gármesterek éjszaka szaladgáljanak 
a településükön portyázó medvék 
után. Az ő javaslata szerint ismétlő-
dő medvegarázdálkodás esetén ki-
adhatná a beavatkozási rendeletet a 

polgármester, így nem kellene min-
den alkalommal a helyszínen len-
nie. Hibás döntésnek tartja ugyan-
akkor azt is, hogy nem hagyta jóvá 
a szaktárca a gumilövedékes töltény 
használatát a problémás medvék 
elriasztására. Nem látja annak lehe-
tőségét sem, hogy miként vehetné át 
az erdőőrség a vadásztársaságok fel-
adatát a beavatkozási bizottságban, 
ha utóbbiak nem kötnek szerződést 
az adott polgármesteri hivatallal, 
ugyanis az erdőőröknek fegyverük 
sincs, ráadásul Hargita megyében 
egy ilyen szakember van. Mindezek 
ellenére a sürgősségi beavatkozást 
lehetővé tevő rendelkezést szüksé-
gesnek tartja, de szerinte ez csak egy 
tűzoltás jellegű megoldás, mielőbb 
el kell fogadnia a szaktárcának a 
medveállomány szabályozását le-

hetővé tevő prevenciós stratégiát is. 
A szaktárca által megrendelt tanul-
mányban viszont az szerepel, hogy 
majd csak 2022-ben határozzák meg 
a prevenciós medvekvótát, „így ez az 
év is elment” – mondta Benke József.

Az áttelepítés nem megoldás

„Az soha nem volt megoldás, hogy a 
medvét valahol befogjuk, megszün-
tetjük például a problémát Tusnád-
fürdőn, de átvisszük Balánbányára 
vagy az ország más területeire. Az a 
medve, amelyik bement a lakott terü-
letre kukázni, máshol is azt fogja csi-
nálni. Ilyen esetben nem lehet mást 
tenni, mint megállapítani a kilövést” 
– kifogásolta az új rendelkezés át-
telepítésre vonatkozó részét Rafain 
Zoltán, a Szent Anna Sporthorgász és 
Vadászegyesület elnöke, megjegyez-
ve, neki a lelkiismerete sem engedné, 
hogy egy ilyen problémától áttelepí-
tés által szabaduljon meg. Szerinte a 
településekre bejáró medvéket kilö-
véssel kellene eltávolítani, mint aho-
gyan az állomány túlnépesedését is 
csak így lehet megállítani. „A szelek-
ciót minden vadállomány esetében 
el kellene végezni, különben egy idő 
után elkorcsosul az állomány”, és 
ez a medvére kiváltképp érvényes, 
mert nincs természetes ellensége, 
mondta. Ő azt is kifogásolja, hogy a 
vonatkozó törvények lassan mindent 
védenek már, csak az embert nem. 

Ha az új kormányrendelet ér-
vényben lenne már egy éve, az ál-
taluk kezelt területeken – főként 
Tusnádfürdőn, Nagytusnádon, Csík-
verebesen – már legalább 50–60 
alkalommal lett volna szükség sür-
gősségi beavatkozásra – válaszolta 
kérdésünkre Rafain Zoltán, hang-
súlyozva, hogy ez csak a lakott te-
rületen történt medveportyázásokra 
vonatkozik, a külterületeken történt 
problémák ebbe nem tartoznak bele. 
Elmondta ugyanakkor azt is, hogy 
a 112-es sürgősségi hívószámon az 
ilyen eseteknek még a felét sem je-
lentik be, „mert az emberek már 
megunták, hogy éveken keresztül 
nem történt semmi”. A vadásztár-
saság elnöke a problémák megol-
dásával kapcsolatban reméli, hogy 
hamarosan elkészül a prevenciós 
stratégia is. Bízik abban is, hogy 
az új rendelet érvényben marad és 
nem fogják elérni a felfüggesztését a 
zöldszervezetek, amelyek tagjait szí-
vesen meghívná egy hét táborozásra 
a székelyföldi medvék közé, hogy 
tapasztalat alapján alkothassanak 
vélemény a túlzott medvejelenlétről.

• Vannak még kifogásaik a vadásztársaságok képviselőinek a települése-
ken portyázó medvék eltávolítását szabályozó, szerdán elfogadott sür-
gősségi kormányrendelet egyes részleteivel kapcsolatban. Abban viszont 
teljes az egyetértés közöttük, hogy tenni kell valamit a garázdálkodó med-
vék ellen, illetve abban is, hogy a krízishelyzetben történő beavatkozást 
szabályozó előírás mellett prevenciós stratégiára is szükség van.

Az Agent Green zöldszervezet úgy reagált szerdán es-
te Facebook-oldalán a Cîțu-kabinet aznapi döntésére, 
hogy a Románia kormánya által elfogadott sürgősségi 
kormányrendelet több száz ártatlan medve azon-
nali lemészárlásához fog vezetni. „Az Agent Green 
minden törvényes lehetőséget ki fog használni, hogy 
megállítsa ezt a sürgősségi kormányrendeletet” – 
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 betiltása Romániában, ott 
viszont a címzett a környezetvédelmi minisztérium. 
A nagyjából két hónapja elindított online petíciót 
egyébként mostanáig valamivel több mint 78 ezren 
írták alá, az Agent Green célja 100 000 aláírás össze-
gyűjtése. Nem tetszik a sürgősségi kormányrendelet 
az ellenzékben politizáló Szociáldemokrata Pártnak 
(PSD) sem, ezért az ombudsmant kérik, hogy támadja 
meg a jogszabályt az alkotmánybíróságon. Meglátá-
suk szerint a rendelet „a trófeavadászok könyörtelen 
puskáinak célkeresztjébe” helyezi a medvéket. 

Rögtön kiakadtak a zöldek és a szociáldemokraták 

Medve az egyik csíkszeredai iskola udvarán. Ki meri meghúzni a ravaszt?   ▴  KORÁBBI  FELVÉTEL:  GECSE NOÉMI




