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Kézzel helyeziK Ki az oltóanyagot a róKáK számára

Veszettség elleni kotoréktúra

Körkép
csík

A fiatal vállalkozók által létrehozandó mikro vál
lalkozásokat ösztönző 2011/6os sürgősségi kormányrende
let értelmében azok bizonyos kedvezményekben részesülnek. 
A jogszabály 5. szakasza c) bekezdésének értelmében men
tesülnek a társadalombiztosítási hozzájárulási fizetési kö
telezettség alól. Túl azon, hogy igen zavaros a szóban forgó 
szövegrész, az sem derül ki abból, hogy mi értendő a „társa
dalombiztosítási hozzájárulások” szintagmája alatt. Csak az 
állami társadalombiztosítási hozzájárulás vagy az egészség
biztosítási és a munkanélküliségi segélyalaphozzájárulás is? 
Ugyanakkor a szóban forgó előírás nincs összhangban a 112
es űrlap, a társadalombiztosítási hozzájárulások, a jövedelmi 
adó és a biztosítottak névleges nyilvántartására vonatkozó 
adatlap kitöltésével kapcsolatos kormányhatározattal sem. 
Az ügyben megkereséssel fordultak a közpénzügyi minisztéri
umhoz, ahonnan meghökkentő válasz érkezett: „A probléma 
ismeretes miniszteri szinten is, de sajnos sem a közpénzügyi 
minisztérium, sem pedig az Országos Adóügynökség azt nem 
tudja megoldani. A megoldás az Országos Nyugdíjpénztá
ron múlik, amellyel megbeszélésre került sor május 19én, 
de a minisztérium által javasolt ideiglenes megoldással nem 
értettek egyet. Állításuk szerint a törvény nem világos, és a 
munkaügyi minisztérium a szóban forgó törvényszakasz ér
telmezése tekintetében nem foglalt állást.” Egyszóval: ők sem 
tudják. Azaz megszületett egy sürgősségi kormányrendelet, s 
annak egyik szakasza igen zavaros, nehezen érthető, s gya
korlatilag alkalmazhatatlan. Erre nem figyeltek oda sem a 

közpénzügyi minisztérium, sem pedig a munkaügyi minisz
térium illetékesei. És nem számoltak azzal sem, hogy ennek a 
jogszabálynak az előírásait összhangba kellene hozni másabb 
vonatkozó jogszabályok előírásaival. Most pedig tehetetlenek, 
várják az „értelmezést”.

Ez sem jogalkalmazás, sem pedig értelmezés kérdése, ha
nem a jogalkotásé. Ha ugyanis eleve zavaros a megfogalma
zás, akkor azt lehet így is, úgy is értelmezni. Továbbá ez eset
ben, amint arra már utaltunk, az alkalmazhatatlan is!

Sajnos nem az első eset, amikor a körültekintés, a megfon
toltság, az előrelátás hiánya érződik bizonyos jogszabályok 
tekintetében. Viszont érződik a kapkodás, az elhamarkodott
ság. Nézzünk meg egy másik példát is: a 2011/212es kor
mányhatározattal jóváhagyták az idős személyek otthonai 
országos hálózatának fejlesztésére vonatkozó programot. 
Ennek értelmében egyes egészségügyi egységeket átszerveztek 
öregotthonokká. Ezzel a kormányhatározattal kapcsolatosan 
jelent meg március 22én az egészségügyi szakszemélyzet és 

a kiegészítő egészségügyi személyzet újraelosztási feltételeire 
vonatkozó 2011/232es miniszteri rendelet. Ezt a rendeletet 
alig két hónap leforgása alatt háromszor módosították, leg
utóbb május 25én. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy a 
rendeletnek ilyen gyakori módosításából arra lehet következ
tetni, hogy a nagy sietségben háttérbe szorult az előrelátás.

A minap jelent meg a 2011/46os sürgősségi kormányren
delet, amellyel módosították a 2008/44es sürgősségi kormány
rendelet egyes előírásait olyan értelemben, hogy ezentúl az 
engedélyezett magánszemélyeknek (PFA) is lehet munkáltatói 
minőségük, azaz alkalmazottakat is foglalkoztathatnak. Az új 
jogszabály gyakorlatilag összemossa, illetve egy kalap alá veszi 
az engedélyezett magánszemélyeket és az egyéni vállalkozáso
kat (II). Ilyenképpen pedig a két megnevezés végeredményben 
ugyanazt jelenti, pontosabban egyenlőséget tesz a szóban forgó 
két vállalkozástípus jogállása között. Ez viszont félreértésre ad
hat okot, mert joggal kérdezheti egy vállalkozni kívánó személy: 
miként is jegyezzem be vállalkozásomat, engedélyezett magán
személyként vagy egyéni vállalkozásként, illetve mi a kettő kö
zötti különbség? A magunk részéről megnyugtatnánk: semmi. 
De akkor újólag megfogalmazódik a kérdés: akkor miért van 
két különböző megnevezés? Azt ők sem tudják, mármint azok, 
akik döntöttek a 2008/44es sürgősségi kormányrendelet ilyen
szerű módosításáról. 

Ők sem tudják...
    NézőpoNt n hecser zoltán

Kézzel helyezik ki a megye ál-
latorvosai és a vadászterületek 
működtetői a folyóvizek, illetve 
a lakott területek közelében ta-
lálható útszakaszok mentén a 
veszettség elleni vakcinát rókák 
számára. Tegnap Csíkdánfalva 
környékére kísértük a veszett-
ség felszámolásáért küzdő szak-
embereket.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Korábban már írtunk arról, 
hogy az EU veszettség elle
ni kampányának részeként 

nagyszabású oltási akció zajlik a tér
ségben. Az állategészségügyi szak
emberek közelebbről repülőgépről 
szórják majd az oltóanyagot azokra 
a vadászterületekre, amelyeket már 
jó ideje behatároltak műholdas na
vigációs rendszerek segítségével. 
Mivel a forgalmasabb utakat, a la
kott területek környékét, valamint 
a folyóvizek partjait a repülőgépek 
elkerülik, oda a szakemberek kéz
zel helyezik a vakcinát a kotorékok 
közelébe. „Végül is így a leghatéko
nyabb, hiszen egyértelműen a lakott 
rókalyukak közvetlen közelében 
helyezzük el az oltóanyagot, így 
annak a lehetősége, hogy valami
lyen más állat – kutya, macska vagy 
egyéb vadállat – egye meg a csalit, 
elenyésző. Szinte biztos, hogy a ko
torékok lakói fogyasztják el a pasz
tillákat, ezzel együtt a vakcinákat 
is” – tájékoztattak a szakemberek.

Elkísértük Fodor Levente 
felcsíki körzeti főállatorvost, va
lamint János Zsoltot, a Nimród 
Vadászegyesület igazgatóját, akik 
tegnap Csíkdánfalva környékén 
helyezték ki a vakcinákat. Mint 

kiderült, a munka egyáltalán nem 
könnyű: a rókák óvatos állatok, 
különös gonddal választják meg 
lakhelyüket, amelynél elsődleges 
szempont, hogy a kotorék bejárata 
jól eldugott és nehezen megközelít
hető helyen legyen. Nehéz terepen, 
szúrós bokrok között vezetett a vad
gazda, akinek a kiváló terepismere
tének köszönhetően, nemcsak több 
lakott rókalyukra bukkantunk, ha
nem ezek egyikének bejáratánál egy 
fiatal állatot is megpillantottunk.

Azoknál a kotorékoknál, ame
lyeknél a jelek, a friss rókanyomok, 
az odavezető kis ösvények arról 
árulkodtak, hogy benne lakik a ra
vaszdi, ott megkezdődött a csalét
kekbe rejtett vakcinaadagok szak
szerű kihelyezése. Az oltóanyagki

helyezés gyakorlati oldalát az akció 
papírmunkája követte: előbb GPS
készülék segítségével pontosan 
beazonosították a helyszínt, majd 
bejelölték a térképen. „Feltehető
en ellenőrizni fogják a munkát, így 
minden az alaposan meghatározott 
oltási procedúra szerint kell történ
jen. Főként a helyszíneknek kell 
valósnak lenniük, nem lehet sumá
kolni, de nem is az a cél, hanem az, 
hogy visszaszorítsuk a veszettséget” 
– elemezték a szakemberek.

A Nimród Vadásztársulat 
10 022 hektáros területén a róka
állományt tekintve 4050 példányt 
tartanak nyilván a működtetők. 
„Még nagyon fiatal a vadásztársu
lat, nemrég vettük át a szenttamási 
18as terület ügykezelését vadászati 

szempontból, így arról, hogy oko
zotte gondot a múltban a veszett
ség, igazából nem tudok nyilatkoz
ni. Arra azonban, hogy megelőzzük 
az esetleges bajt, nagyon jól jött ez 
az oltási kampány” – nyilatkozta a 
vadgazda.

A rövid túra során sajnos az orv
vadászok nyomait is felfedeztük az 
Olt mellett. Acéldrótból készített 
hurok lógott az egyik kotorék be
járatánál egy közeli bokor ágaihoz 
erősítve. A gonosz és ugyanakkor 
törvénytelen vadcsapdát természe
tesen azonnal eltávolították a szak
emberek.

Az oltási kampány sikerét, hosz
szú távú hatását leginkább a nyu
gateurópai országok példájából 
lehet lemérni, ahol a folyamatos 

vakcinázással sikerült felszámolni 
a veszélyes betegséget. Az oltó
anyagot a nemzetközi gyakorlatnak 
megfelelően halliszt alapú csaliba 
rejtették a szakemberek, az embe
ri orr számára kifejezetten bűzös 
pasztilla vonzó a rókák számára, 
így azokat elrágcsálva a vakcinát is 
lenyelik, ezzel immunissá válnak a 
veszettséggel szemben. A szakem
berek abban reménykednek, hogy 
ezzel a módszerrel sikerül felszá
molni a rókák körében az utóbbi 
időkben aggasztó méreteket öltő 
járványt.

Köztudott, hogy a veszettség az 
idegrendszert támadja, a betegség 
rókák esetében egész különösen 
nyilvánul meg: a rendkívül óvatos 
állat megszelídül, kíváncsian, de 
bátran közelít az emberhez. Sok
szor előfordult már, hogy a sze
lídnek tetsző róka megharapta az 
óvatlan turistát, ezért a szakembe
rek arra hívják fel a figyelmet, ha 
valaki gyanúsan barátságos rókával 
találkozik, jobb, ha elzavarja, ellen
kező esetben könnyen baj lehet be
lőle. A döglött állatok tetemét sem 
tanácsos kézzel megfogni, azt szak
szerűen kell begyűjteni, és elvégez
ni a törvény által a veszettség meg
állapítására előírt laboratóriumi 
vizsgálatokat. Amennyiben mégis 
róka harapott vagy karmolt meg 
valakit, sürgősen forduljon orvos
hoz, hiszen a veszettség egy adott 
stádiumon túl visszafordíthatatlan, 
és kivétel nélkül halállal végződik. 
Utóbbira nem volt példa Hargita 
megyében, de országos szinten ta
valy jegyeztek egy esetet, amelyben 
a halál okaként a veszettséggel való 
fertőzöttséget állapította meg a 
kórboncnok. 
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