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Tisztelt Barabási Antal Szabolcs Államtitkár Úr!
Hargita Megyében az elmúlt években jelentősen megnövekedtek a medve és más védett nagyragadozók
által elkövetett károk mértéke. Hargita Megye Tanácsa és intézményei napi szinten foglalkoznak a károk
mérséklését, illetve megelőzését elősegítő intézkedések meghozatalában. Az elmúlt évben több
önkormányzat vásárolt a medvék szállítására alkalmas ketrecet, illetve altató fegyvert a mi segítségünkkel.
Több egyesület pályázott villanypásztor rendszerek beszerzésére általunk is finanszírozott önkormányzati
társulásokhoz. Rendszeresen kommunikálunk a témában a Vadásztársulatokkal, Környezetvédelmi
Ügynökséggel, Környezetvédelmi Minisztériummal és a környezetvédelmi egyesületekkel. Több
alkalommal segítettünk a sajtó munkatársainak bemutatni a kialakult helyzet súlyosságát. Létrehoztunk
munkacsoportot, mely tevékenysége hozzájárul a probléma megoldásához. Segítjük és bátorítjuk a
károsultakat, hogy jelentsék be az általuk elszenvedett veszteségeket, még akkor is, ha hosszú a kártérítési
folyamat és sok bürokráciával jár. Gyűjtést szerveztünk abban az esetben, amikor az áldozat hosszabb
távon munkaképtelenné vált a medve által okozott sérülés következtében.
Úgy gondolom, amit Hargita Megye Tanácsának elnökeként a témában meg tudok tenni azt megteszem,
hogy az embereket ért károk mérséklődjenek, ezen felül nincs hatásköröm a segítség nyújtásban. Kérem
tisztelettel, hogy a most előkészített PNS (Plan National Strategic) 2023-2027 elkészítésekor vegyék
figyelembe ezen súlyos helyzetet és különítsenek el forrást a károk megelőzésére és orvoslására egyaránt.
Nem olyant kérünk, ami egyedi lenne az Európai Unión belül, hisz több nyugat és észak európai ország
agrárstratégiája tartalmazza a károk megelőzését és megtérítését tartalmazó intézkedés csomagot. Most
van lehetőségünk a károsultak számára egy olyan lehetőséget teremteni, amely az elkövetkező 5 évben
meghatározó lehet, akár a pályán maradásukat illetően. Nem egyszer találkoztam olyan esettel, hogy a
károk mértéke annyira nagy volt, hogy a gazda inkább feladta a tevékenységét, mint tovább szenvedjen
és más pályát választott.
Kérem a csatolmányba tett levelünket vegyék figyelembe a stratégia megalkotásakor.
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