
Medve kérdés – frissítés 

 

2019, június: hat gyermekes édesanyát támadott meg a medve az erdőben. A kárt, amit lelkileg és 

fizikailag elszenvedett, az állam meg kéne fizesse, és bírósági úton próbáljuk elérni, hogy 

kötelezzék fizetésre a minisztériumot. Bízunk benne, hogy hamarosan elindul egy ilyen folyamat 

– nyilatkozta Borboly Csaba. http://hargitamegye.ro/vadkarok/friss-hirek/hatgyermekes-

edesanya-a-medvetamadas-aldozata.html 

Bukarestben tartott közmeghallgatást a környezetvédelmi miniszter július 2-án – az eddig ismert 

információk szerint a nagyvadak ügyében semmi nem változik: csupán évi 140 medve kilövésére 

adnak engedélyt, holott ennek triplájára lenne szükség. Hargita megyében július első két napjában 

két medvetámadás is történt: mindkét áldozat kórházban van. Borboly Csaba szerint szabályozásra, 

megelőzésre és beavatkozásra egyaránt szükség van, illetve Hargita megye esetében sajátos 

szabályozást kell kidolgoznia a minisztériumnak, hiszen Romániában sehol nincs annyi áldozat, 

mint itt. http://hargitamegye.ro/vadkarok/friss-hirek/a-miniszterium-azonnali-hatallyal-tavolitsa-

el-a-palfalvan-garazdalkodo-medvet.html 

2019, július: Másodjára tért vissza Pálfalvára az a medve, amelyik vasárnap éjszaka 

garázdálkodott: először a kerítést törte szét, később a háziállatok estek áldozatául. A pálfalviak 

több ízben látták ugyanezt a medvét a falu körül. A házigazda szerint a vadállat egyre bátrabb, 

nem ijed meg az embertől sem, ezért attól tartanak, hogy ismét vissza fog térni. Borboly Csaba, 

Hargita Megye Tanácsának elnöke a károsultakkal beszélve két dologra hívta fel a figyelmet. 

„Nem élhetnek rettegésben az emberek! Kérjük a minisztériumtól a medve azonnali eltávolítását 

vagy kilövését, hiszen szinte biztosra vehető, hogy az állat vissza fog térni és megtörténhet, hogy 

emberre is támad. Felháborítónak tartjuk, hogy a környezetvédelmi ügynökség szerint a család 

valószínűleg nem kap majd kártérítést, mivel a szárnyasok nem voltak bevezetve a gazdasági 

regiszterbe. Egy ilyen helyzetben sokkal nagyobb a kár, mint pár szárnyas értéke, ezért meg kell 

kapniuk a kártérítést”.  http://hargitamegye.ro/vadkarok/friss-hirek/a-miniszterium-azonnali-

hatallyal-tavolitsa-el-a-palfalvan-garazdalkodo-medvet.html 

2019, július: A Pálfalván napok óta garázdálkodó medve kapcsán a környezetvédelmi 

minisztériumhoz fordul Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke. Az illetékes tárcától 
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azt kéri, bővítse a megyei környezetvédelmi ügynökség részlegét, amely a vadkárok felmérésével 

foglalkozik, hiszen csak az elmúlt napokban annyi bejelentésre kellett válaszolniuk, amely 

meghaladta a kapacitásukat. A megyeelnök ugyanakkor felkéri a Hargita megyei gazdákat: 

jegyeztessék be jószágaikat a település mezőgazdasági rendszerébe, hogy a bejelentést követően 

megkaphassák az állam által odaítélt kártérítést. http://hargitamegye.ro/vadkarok/friss-

hirek/bovitse-megyei-karfelmero-reszleget-a-kornyezetvedelmi-miniszterium.html 

2019, július: A környezetvédelmi miniszter vállalja a felelősséget a számtalan medvetámadásért! 

Hétéves gyermekre támadt Csíkzsögödbenl az a csíkpálfalvi medve, amelynek a kilövését hetekkel 

ezelőtt kérte Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke. Hiába állították össze a 

dokumentációt az illetékes szervek, a környezetvédelmi minisztériumban nem foglalkoznak az 

üggyel. http://hargitamegye.ro/vadkarok/friss-hirek/a-kornyezetvedelmi-miniszter-vallalja-a-

felelosseget-a-szamtalan-medvetamadasert.html 

2019, augusztus: Üdvözli a környezetvédelmi miniszter 140 medve kilövésére vonatkozó döntését 

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke. Grațiela Gavrilescu tárcavezető azzal 

indokolta döntését, hogy az utóbbi időben megsokszorozódtak a medvetámadások, egyre többen 

jelentik, hogy terményükben, háziállataikban, vagy háztáji gazdaságaikban kárt okozott a medve. 

„A miniszter rendelete pillanatnyi megoldást jelenthet, hiszen több Hargita megyei településre 

rendszeresen, akár naponta is visszajár a medve. Például, Csíkpálfalván az elmúlt napokban 

minden éjszaka betört a gazdaságokba, háziállatokat gyilkolt meg. Ez a 140-es kvóta „tűzoltásra” 

megfelel, de hosszú távon nem jelent megnyugtató megoldást” - hangsúlyozta Borboly Csaba, 

Hargita Megye Tanácsának elnöke. http://hargitamegye.ro/vadkar/friss-hirek/borboly-csaba-

udvozli-a-kornyezetvedelmi-miniszter-donteset.html 

2019, augusztus: augusztus 12-én, hétfőn elszállítottak egy anyamedvét három bocsával a 

zernyesti medverezervátumba. Ezzel a lépéssel a Szent Anna-tó és környéke biztonságosabb lehet. 

http://hargitamegye.ro/vadkarok/friss-hirek/elszallitottak-a-harombocsos-medvet-a-szent-anna--

to-kornyekerol.html 

2019, November 14. Lezárult a Hargita Megye Tanácsa által medvetémában szervezett egy 

hónapos figyelemfelkeltő kampány, ugyanakkor Csíkszeredában tartják az Európai Nagyragadozó 

Platform regionális műhelymegbeszélését. Ezekről számolt be Borboly Csaba tanácselnök és 

Demeter László biológus november 14-én, a csíkszeredai megyeházán tartott 
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sajtótájékoztatón. http://hargitamegye.ro/vadkarok/friss-hirek/hargita-megyeben-prioritas-a-

medvekerdes-megoldasa.html 

2019, November 17: Kiadta a kilövési engedélyt a környezetvédelmi minisztérium arra a medvére, 

amelyiket Parajd és Szováta között gázoltak el. A medve törött lábbal vonszolta magát, a 

vadásztársaság biztosította a helyszínt. A medvét elaltatták, kilövés után egy vadhús feldolgozóba 

szállítják. Parajd és Szováta között ismét zavartalan a forgalom. 

- Kérjük a medvekérdésben a beavatkozási folyamat decentralizálást, hogy helyben lehessen 

döntést hozni, ezért vállaljuk a felelősséget! Ez az eset jó példa arra, hogy a centralizált rendszer 

nem működik, ki kell várni az engedélyeztetés folyamatát, és vannak esetek, amikor nem lehet 

napokat várni, nem lehetnek veszélyben emberi életek, és nem nézhetjük végig az állatkínzást. Ez 

elfogadhatatlan! – nyilatkozta az eset kapcsán Borboly Csaba. 

http://hargitamegye.ro/vadkarok/friss-hirek/kilottek-a-parajd-es-szovata-kozott-elgazolt-

medvet.html 

2019, November: Ismételt meghívást kapott Costel Alexe környezetvédelmi miniszter a november 

19-én a csíkszeredai megyeházán tartandó, az Európai Nagyragadozó Platform regionális 

műhelymegbeszélésére. http://hargitamegye.ro/vadkarok/friss-hirek/ismetelt-meghivas-costel-

alexe-kornyezetvedelmi-miniszternek.html 

2019, November: Hargita megyében ülésezett az európai nagyragadozó platform. Jürgen Tack, az 

Európai Nagyragadozó Platform társelnöke, a nap végén  következtetésként elmondta, hogy 

szégyen, hogy a román kormány nem képviseltette magát az eseményen, hiszen részt vettek a 

Hargita megyei és az európai platform tagjai, európai ernyőszervezetek, mint az Európai 

Földtulajdonosok Szervezete (ELO), az Európai Vadász és Természetvédő Egyesületek 

Föderációja (FACE), az Európai Bizottság képviselői, romániai kutatóközpontok, civil 

szervezetek, vadásztársaságok, természetvédelmi hatóságok szakértői, képviselői, a román 

kormány képviselőinek is itt lett volna a helye.   

Jürgen Tack felkérte a környezetvédelmi minisztériumot, hogy foglaljon állást a kérdésben, mert 

a hallgatás nem fogja megoldani a problémát. 

Elhangzott, Hargita megyében van a legnagyobb a medvepopuláció egész Európában, éppen ezért 

ugyanilyen mértékű intézkedésekre van szükség annak szabályozására, a lakosság védelmére. 
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Sajátos megoldásokra van szükség a turizmus terén is, hiszen a nagy medvepopuláció és a sajátos 

tájszerkezet előrelátó, gondos tervezést igényel. http://hargitamegye.ro/vadkarok/friss-

hirek/hargita-megyeben-ulesezett-az-europai-nagyragadozo-platform.html 

2020, február: A székelyföldi megyék tanácselnökei: Péter Ferenc, Borboly Csaba és Tamás 

Sándor, valamint Gabor Alexandru-Adrian, Brassó Megye Tanácsának alelnöke kedden egy 

sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatón írták alá azt a petíciót, amelyet az Európai Parlament petíciós 

bizottságához nyújtanak be az elszaporodott medvepopuláció kapcsán. Vincze Loránt, az RMDSZ 

EP-képviselője Skype-on jelentkezett be, vállalva az ügy képviseletét a bizottságban. 

http://hargitamegye.ro/vadkarok/friss-hirek/kozos-fronton-hargita-maros-kovaszna-es-brasso-

megye.html 

2020, augusztus: Medveparkot hozna létre Csíkszentmiklóson a Hargita megyei 

önkormányzat. Csíkszentmilkóson hoznának létre egy olyan medveparkot, ahová a problémás, 

emberhez szokott medvéket szállítanák el, ugyanakkor a park egyben turistalátványosság is lenne, 

és jelentős bevételhez juttatná a hely közbirtokosságot. Ha a környékbeli közbirtokosságok is 

csatlakoznának a kezdeményezéshez, akkor idővel ki is bővíthetnék a rezervátumot. Hozzátette: 

jelenleg az országban hasonló rezervátum nem létezik, a zărnești-i nemzeti park túlzsúfolt, nincs 

a medvéknek elég élettere, olyan szinte mintha állatkertben élnének. Mint részletezte, a mintegy 

100 hektáros területen évente 10-30 medvét lehetne elhelyezni, amely egyfajta szafariparkként 

működne. https://www.borbolycsaba.ro/parkot-alakitananak-ki-a-problemas-medveknek/ 
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