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1. A platformok általános módszertana
A megbízatás keretében kidolgozott munkamódszer alapján a platformok létrehozása három
lépésben zajlik:
1. A helyi viszonyok felmérése: a helyszínek meglátogatása, a létező dokumentumok
elemzése, helyi érdekcsoportokkal végzett interjúk;
2. A platform elindításához szükséges feltételek kielemzése és esetleges működési
szabályrendszer kialakítása;
3. A platform megbeszéléseinek lebonyolítása szakértő facilitátor segítségével.
A platformban való részvétel által az érdekeltek
➢ meghatározhatják álláspontjaikat, érdekeiket a nagyragadozók problémájával
kapcsolatosan;
➢ megérthetik más érdekcsoportok álláspontját és értékrendszerét;
➢ közös pozíciókat fogalmazhatnak meg és remélhetőleg egy sor olyan tevékenységet
azonosítanak, amelyekkel javítható a nagyragadozók menedzsmentje.

2. Az eddig elért eredmények összefoglalása
Az első megbeszélésre 2019 január 11-én került sor, amelyen a jelenlévők megerősítették
részvételi szándékukat a felvázolt participatív döntéshozási folyamatban, és elfogadtak egy
előzetes küldetésnyilatkozatot (mission statement) a csoport számára. A továbbiakban
három, nagyjából homogén csoportban problémaelemzés zajlott a problémafák készítésének
módszerével. A három csoport a gazdák-méhészek, a vadászok-erdészek és a
vidékfejlesztési-természetvédelmi civil szervezetek voltak. A második alkalommal 2019
február 11-én folytatták a problémaelemzést és átalakították a problémafákat megoldásfákká.
A megbeszélésen papírra vetett problémafákat a későbbiekben digitalizálta a facilitáló
csapat. A civil szervezetek problémafája a második és harmadik megbeszélés között készült
el. Ebben a periódusban az országos medve akcióterv alapján is készült egy célfa.

3. A 2019 március 11-i megbeszélés
A találkozóra a csíkszeredai Sapientia EMTE épületében került sor 9.00 és 13.00 óra között.
A megbeszélés fő céljai:
- a célfák összehasonlítása;
- az érdekek elemzése;
- a lehetséges beavatkozások prioritizálásához szükséges kritériumrendszer kialakítása.

4. Napirend és bemelegítő gyakorlat
9:00-9:20

Köszöntő, a napirend bemutatása

9:20-10:00

Bemelegítő gyakorlat, a résztvevők bemutatnak egy tárgyat ami kapcsolódik a

medveproblémához
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10:00-10:30

A célfák összehasonlítása, közös elemek és külöbségek azonosítása

10:30-10:45

Kávészünet

10:45-11:20

Érdekek elemzése

11:20-12:30

Az érdekelemzés bemutatása plénumban

12:30-13:00

Kritériumok megbeszélése

13:00-14:30

Ebéd

1. kép – Bemelegítő gyakorlat.

Bemelegítő gyakorlatként a résztvevők pár szóban bemutatnak egy tárgyat ami kapcsolódik
illetve szimbolizálja a medvetémát. A bemutatott tárgyak között szerepelt
-

-

-

-

-

Egy medvemotívummal ellátott zokni, amelyet egy alcsíki-tusnádfürdői projekt
részeként állítottak elő, mint marketing példa, egy ilyen területen ahol ilyen
kiemelkedő medveállomány van, a turizmus egy része erről kellene szóljon.
Ferenc pápa képe, a Pünkösd előtti pápalátogatásra készülve fontos hogy az
illetékesek tegyenek meg minden a medvés balesetek elkerülésére, a turisták
tájékoztatására.
Vadkamera, segít abban, hogy a véleményekből, meggyőződésekből adatok, tények
legyenek, és a döntések ne meggyőződésekre hanem tényekre legyenek alapozva.
Nem lehetett behozni, de egy 6 méter magas vascső amelyen egy fiatal medve
felment és leverte a szórót, kemény tél volt, a medvék éhesek, kemény évnek nézünk
elébe.
Egy medvebocs karom, amit egy farkas gyomrában találtak, nagyon komplex a
medve tematika, egy ökológiai rendszer, mi kiemelünk elemeket de nem csak
nagyragadozó ember konfliktusok vannak, szerencsére ez egy működő komplex
érdekes rendszer, nem kellene a Yellowstoneba vagy Svédországi példákat
gyűjtsünk, valószínű hogy ha objektív módon dokumentálni tudnánk ami itt van arra
ők csodálkoznának rá.
Nagyapámnak az istállója szegekkel meg volt verve, annak az időnek a módszereivel
megoldották a dolgokat. A másik egy képzeletbeli tárgy, egy ketrec, az emberek
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-

-

kívülről figyelik az állatokat. Ha így megy ez a politika akkor lesz egy olyan
biztonságos hely ahol mi bent leszünk és a medvék figyelnek minket hogy hogyan
jutnak hozzánk, a gazdák részéről ilyen gondolatot próbálok hozni.
Egy szeg, villanypásztor szigetelő, a szeg is jó több funkcióra.
Két medvekoponya, az egyik Ceausescu egyik medvevadászata után egy évvel volt
begyűjtve terepről. A vadnak eszmei értéke az amikor ritkasága miatt vagy maga az
az érték amit képvisel abba a rendszerbe ökoszisztémában vagy az amit nem lehet
pénzzel kifejezni egy gyönyörűség egy legkarizmatikusabb vad fajról beszélek. A
másik a tárgyi érték ami kifejezhető pénzbe és itt már beszélhetünk trófeákról, a
medvének trófeája a koponyája, nemzetközi vadvédelmi tanács a medve bőrt mint
trófea betiltotta. A világrekord koponya a Zetelaki Vadásztársaságnál van a társulatnál
mi úgy mondjuk nekünk ez nemzeti kincs nem is adtuk oda. Van egy íratlan törvény a
vadnak mindenféle származékát értékesíteni kell a bőrét a húsát a trófeáját és nem
vagyunk abba hogy mi szégyenkezünk hogy trófea vadászok vagyunk mert mi a
pénzt nem zsebre tesszük hanem visszafordítjuk a területre.
Mozgásérzékelő lámpa is ideiglenesen jó riasztó a medve ellen, de a működő
villanypásztor jobb.
Egy csengő Montanából egy nemzeti parkból ahol minden látogató kap egy részletes
tájkoztatást hogy hogyan kell viselkedni, a karjára akasztanak egy csengőt ami által
elkerülhető hogy csendben túl közel kerüljön egymáshoz ember és medve. Te egy
vad rezervátum közepén voltál nem lakott terület volt egy szálloda ha a szálloda
közelébe került a medve akkor jött a vadőr és petárdákkal és zajt csinált ijesztette
meg a medvét és ha megint visszajött ugyanaz a medve akkor kapott egy valamilyen
fájdalom lövedéket harmadjára viszont lelőtték. Nem csak a marketing részlet hanem
a turisták szegmense is elég komoly mindenütt táblák voltak.

2. kép - Medvekoponyák bemutatása.
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5. A résztvevők köre
A résztvevők ezúttal is a gazdatársadalom, a vadgazdálkodás-erdészet és
természetvédő-vidékfejlesztő szervezetek köréből kerültek ki. A résztvevők listája az 1.
függelékben található meg.

6. A probléma és célelemzés eredményeinek
összehasonlítása
A bemelegítő kör végeztével célfák összegzésére került sor. Az előző megbeszélésen
elhangzott javaslat alapján az országos akcióterv hasonló összegzése és ábrázolása is
elkészült.
Mindhárom célfában megjelenik a tájékoztatás és az oktatás, a károk megtérítésének és
megelőzésének problémaköre, a finanszírozás, a vadászat, az intézményes és törvényi
háttér témája. A vadászok és gazdák célfájában megjelenik a helyi kompetenciák
fejlesztésének szükségessége, a civilek és vadászok célfájában pedig a zavarás
visszaszorítása, a tudományos kutatás és a turizmus.

3. kép – Érdekelemzés csoportokban.

A gazdák célfája többnyire a károk menedzsmentjére összpontosít. Tartalmazza egy
sürgősségi beavatkozási csoport létrehozását, a beavatkozások gyors kivitelezésére egy
zöld telefonvonal létesítését, a medveállomány csökkentését célzott vadászat, medvék
befogása-elszállítása és “exportja” által. A célfa tartalmazza a károk kifizetésének egyszerű
és gyors megoldását, az elpusztult háziállatok eltávolításának gyorsítását, és az ezekkel és
a kármegelőzéssel kapcsolatos finanszírozást, kiemelten megjelenik ugyanakkor a
kármegelőzéssel kapcsolatos oktatás témaköre is.
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4. ábra – Vadászok, erdészek célfája, néhány közös elem kiemelésével.
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5. ábra – Állattartó gazdák, méhészek célfája, néhány közös elem kiemelésével.

A vadászok-erdészek csoportja a célfa középpontjába a medvének, mint megújuló
természeti erőforrásnak a helyi közösség számára való fenntartható használatát állította. Ezt
a célt az élőhelyek zavarásának csökkentésével, a törvénykezés javításával, a turizmus
szabályozásával, megfelelő monitoringgal, populációszabályozási beavatkozásokkal, a
konfliktusmenedzsmentben, konfliktusmenedzsmentben a helyi kompetenciák növelésével
lehet elérni. A vadászok-erdészek által meghatározott központi cél hasonlít az országos
medve akciótervben szereplő megfogalmazásra, amely fő célként a medve jó
természetvédelmi helyzetének fenntartását határozza meg a helyi lakossággal való
együttélésben, viszont abban eltér, hogy a fenntartható használatra helyezi a hangsúlyt,
vagyis a gazdálkodásra.
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6. ábra – Civil szervezetek célfája, néhány fontosabb elem kiemelésével.

A civil szervezetek célfájában a többieknél erőteljesebben jelennek meg az élőhelyeknek és
a medve számára hozzáférhető tápláléknak a mennyisége, és a társadalmi tényezők.
Sajátos az ellentétes és szinergikus hatások megjelenítése, az élőhelyek kedvezőtlen és
kedvező változásai, a lakosság tájékozottságára és medvéhez való viszonyulására ható
elfogult pozitív és negatív lobbi esetében.
Az országos akciótervben megfogalmazott problémák az ismeretek hiányosságaira és az
intézményes-törvényi hiányosságokban csúcsosodnak ki. Az akcióterv célfájában a
természetvédelmi-populációszabályozási tevékenységek, a konfliktusmenedzsment, a
tájékoztatás és az intézményi-törvényes háttér fejlesztése a fő célkitűzések. Az akciótervben
szereplő főbb tevékenységek közül néhány a populáció monitoringja országos szinten,
populációszabályozás céljával folyatott vadászat, egyes példányok áthelyezése, sürgősségi
beavatkozásra szakértők képzését, kármegelőzési intézkedések finanszírozását, támogatási
rendszerek kidolgozását és a medvék habituációjának, emberhez való szokásának
megelőzését.
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A platform résztvevőinek és az országos akciótervnek az összehasonlításából az is kiderül,
hogy az utóbbiból teljesen hiányzik a turizmus témaköre.

7. ábra – Az országos medve akciótervben szereplő problémaelemzés összefoglalása (dobozban) és
a megoldások ábrázolása célfa formájában.

7. Az érdekek elemzése
Szintén három csoportban elvégzett gyakorlat az érdekelt csoportok érdekeinek,
szükségleteinek, álláspontjainak jobb megértésére, átbeszélésére szolgált, az esetleges
közös érdekek és ellentétes érdekek azonosítására. Az árnyaltabb véleménynyilvánítás
céljából 13 problémakörrel kapcsolatban kellett kifejteni a saját érdeket és a másik két
csoport érdekéről alkotott véleményt. Ezeket az 1. táblázat foglalja össze. A vadászok és a
civil szervezetek jóval nagyobb számú véleményt fogalmaztak meg (33, 28), mint a gazdák
(12). A kapott vélemények száma a civil szervezetek esetében jelentősen nagyobb (30), mint
a gazdák és vadászok esetében (20). A legtöbb hasonló érdek a zavarással, a sürgősségi
esetek menedzsmentjével, a törvényi hiányosságok pótlásával kapcsolatos. Hasonló érdekek
kerültek megfogalmazásra a károk megelőzésével, ügyintézésével, a természetes élőhelyek
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minőségével, a tájékoztatással és a tudományos kutatással kapcsolatban. Különböző vagy
ellentétes érdekeket fogalmaztak meg a csoportok a medvekérdés általában, a
finanszírozással, a turizmussal kapcsolatban. A medvevédelemmel kapcsolatban érdekes,
hogy a civilek véleménye egyezik a vadászok saját érdekével, a civilek érdeke nem egyezik a
vadászok véleményével, a vadászok érdeke ellentétes a gazdákra vonatkozó
véleményükkel. Ezt az elemzést a következőkben szükséges lesz folytatni, mert érdekes
kapcsolatokra világít rá, és a rendelkezésre álló időben nem sikerült befejezni.

1.

nr.

1

táblázat. Az érdekelemzés összefoglalása
Problémakörök /
Érdekcsoportok
kinyilvánított vélemények
száma
33 12 28
kapott vélemények száma 20
20  30

Medvekérdés általában
351

2

Károk megelőzése
312

3

Medve védelem
350

4

Károk ügyintézése
412

5

Medve turizmus
305

6

Medve vadászat
420

7

Természetes élőhelyek
minősége

Vadászok erdészek

Gazdák

Megyei civil
szervezetek

-a medve egy érték
-populáció
szabályozásba
nagyobb beleszólás

-téli időszakban etetni
csak
-minél nagyobb távolság
fenntartása
-ha nincs kár, nincs baj

-megtalálni a közös
célokat és e mentén
közösen cselekedni
-ember-medve konfliktus
normalizálása
-Szent állat, védeni kell
minden áron

-ne legyen kár
-vadföldek létesítése
finanszírozása

-megelőző intézkedések
támogatása
-ne legyenek károk!
-finanszírozás

-tájékoztatás
népszerűsítés

-fenntartható
egészséges populáció
-bevétel
-megélhetés
-hosszútávú
fenntarthatóság

-nincs rá szükség

-konfliktusmentes
medvepopuláció
fenntartása
-egészséges
génállományú populáció
-no trophy hunting just
projekt hunting

-gyors és korrekt
ügyintézés

-bürokrácia csökkentése
decentralizáció
-gyors, hatékony

-törvénykezés
-források biztosítása
állami szinten
-hamar, hatékonyan
-ne legyen sok kár

-szabályozva kell
legyen (etetés csak a
vadgazda)
-alternatív pénzforrás
(medve les, fotózás,
nyomkeresés stb.)

-részesülni belőle

-tájékoztatás→
szolgáltatók → turisták
-gazdasági erőforrás
-megyebrand
-megfelelő törvények
-dübörögjön

-a medve nem kóbor
kutya mi pedig nem
ingyen sintérek

-populáció szabályozása
-vadetetés csökkentése
-lőni kell a medvét

-betiltani

-élőhelyek
minőségének
megőrzése

-a vad a természetes
élőhelyen való tartása
-megfelelő→ kevesebb kár
(nem megy be)

-konzerválni

211

11

8

Zavarás

-megszüntetni

-motorozás, terep autózás
megszüntetése

211

9

Törvényi hiányosságok
102

10

Sürgősségi esetek
menedzsmentje

-bürokrácia
felszámolása

-átlátható, hatékony
törvénykezés
-eszmei érték
megállapítása

-a vadgazda legyen
benne, legyen
finanszírozva

-időben minél hamarabb
(24 óra) hétvége is
-mindegy ki csinálja csak
működjön
-helyi intervenciós
csoportok
-azonnali segítség

312

11

Tájékoztatás
202

12

Medve- menedzsment
finanszírozása

Tudományos kutatás
102

-érdekük nekik is, mert a
károkkal csökken a
medve megítélése

-érdekünk az objektív
tájékoztatás

-lakosság: széleskörű
tájékoztatás
-turizmus: oktatás
-az ők csatornákon az ők
elgondolásuk szerint

-vadászati kvóta
hiányában
kompenzáció

-civil projektek
finanszírozása
-kármegelőzés
finanszírozása
-generálnak egy
problémát amire
megoldást javasolnak
pénzért

-érdekünk nem
szeretnénk kimaradni
-menedzsment alapját
képezze

-civil projektek
támogatása a pontos
tudományos adatgyűjtés
érdekében

202
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-megszüntetés
-ne legyen

8. Kritériumrendszer
prioritizálására

a

lehetséges

tevékenységek

Annak érdekében, hogy a jövőbeli tevékenységeket prioiritizálni lehessen, egy
kritériumrendszert szükséges felállítani. Az első javaslat hat kritériumot tartalmaz (2.
táblázat). A vita a kritériumok leszögezéséről szólt, ezek közül kettőt a résztvevők kivettek: a
költségeket (azért, hogy ne korlátozzuk az ötleteket a jelenleg rendelkezésre álló forrásokra)
és a szükségesség (mivel átfed a sürgősséggel és a hasznossággal). Két új elemet tartottak
potenciálisan fontosnak a résztvevők: a résztvevők kontrollja (kompetenciája) és már
elkezdett tevékenységek folytatása (megvalósíthatóság, fenntarthatóság). Szóba került a
kritériumok súlyozása is. Időhiány miatt ezt a tevékenységet nem sikerült befejezni, a
következő megbeszélésen lesz véglegesítve a kritériumrendszer (3. táblázat).

2. táblázat. A kritériumrendszer első változata.

Kritérium
Sürgősség

Kritérium szerinti értékelés
Magas

Közepes

12

Alacsony

Ismeretlen

Időigény

Alacsony

Közepes

Magas

Ismeretlen

Költség

Alacsony

Közepes

Magas

Ismeretlen

Hatékonyság

Valószínűleg
működik

jó eséllyel
működik

Valószínűleg
nem működik

Bizonytalan

Szükségesség

Magas

Megér egy próbát

Alacsony

Ismeretlen

Hasznosság

Nagyon hasznos

Hasznos

Nem annyira
hasznos

Ismeretlen

3. táblázat. A kritériumrendszer vita alapján alakuló változata. A dőlt betűvel jelölt két kritérium kiesett.

Kritérium értékelése

Kritérium

3

2

1

0

Sürgősség

Magas pontszám

Közepes
pontszám

Alacsony
pontszám

Ismeretlen

Időigény

kevés (1 év)

Közepes

több

Ismeretlen

fél év

egy év

másfél év

Költség

Alacsony

Közepes

Magas

Ismeretlen

Térbeli lépték

Nagy területet
érint

Közepesen nagy
területet érint

Kis területet
érint

Ismeretlen

Szükségesség

Magas

Megér egy
próbát

Nem szükséges

Ismeretlen

Gyakorlati hasznosság 35%

Nagyon hasznos

Közepesen
hasznos

Kevésbé
hasznos

Ismeretlen

A résztvevők hatásköre,
kontrollja a tevékenység
fölött
Egy létező kezdeményezés
folytatása

9. A megbeszélés kiértékelése
A megbeszélést a résztvevők pozitívan értékelték, kiemelve az indulatmentes párbeszédet, a
résztvevők közötti közvetlen kommunikációt, a problémafeltárást és a megoldások felé való
elmozdulást. A változtatásokkal kapcsolatban az időkeretbe való beilleszkedés javítását, az
eltérő vélemények összeegyeztetésének nehézségét, a konkrét megoldásokra való
koncentrálást említették. A kiértékelés teljes listája 2. függelékben található meg.
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9. Következő lépések
A következő megbeszélés dátumát április 8-ra rögzítették az eddigi helyszínen és
időpontban. A munka a kritériumrendszer véglegesítésével, a lehetséges tevékenységek
felsorolásával és prioritizálásával fog folytatódni.

1. függelék: A résztvevők listája
NÉV
Farkas Tibor
Hadnagy Lehel

Szervezet / érdekcsoport
Gyimesvölgyi Biogazda Egyesület
Organic Farmers Association of Gyimes Valley
Szilos Vadásztársaság
Szilos Hunters’ Association

Benke József

Zetelaka és Társai Vadász és Horgász Egyesület
Zetelaka Hunters’ and Anglers’ Association

Farkas Attila

Ökoszisztéma Menedzsment Egyesület
Association on the Management of Ecosystems

Nyírő Gergely

Hargita Megyei Fiatal Gazdák Egyesülete
Association of Young Farmers of Harghita County

Simó Attila

Zetelaka Erdőrendészeti Hivatal
Private Forestry of Zetelaka

Kopacz Emőke

Hargita Megye Tanácsa
Harghita County Council

Török Imre

Homoród-Küküllő Leader Egyesület
Leader LAG Homorod-Târnava Mare

Kovrig Zoltán

Nyárádmenti Kistérségi Társulás
Valea Nirajului Microregional Association

Lőrinczi-Mátéfi Tibor

Csíkszépvízi Magánerdészet
Private Forestry of Frumoasa

Lázár Tibor

Hargita Megyei Méhész Egyesület

Zöldi István

Harghita County Beekeepers’ Association

Kiss Előd-Gergely

Hargita Népe Napilap
County newspaper Hargita Népe

Imecs István

GeoACCENT Természetvédelmi Egyesület
GeoACCENT Nature Protection Association

Dósa Elek-Levente

Pro Szent Anna Egyesület, Szent Anna Közbirtokosság
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Asociația Pro Szent Anna, St Anna Land Owners Association

2. függelék: A kiértékelés eredményei
+ Jó volt a találkozóban az, hogy
- Jó volt hallani az érveket és ellenérveket, gondolatébresztés
- Mindenki elmondhatta a problémáját, hogy mások is értsék, a közös
problémákat mindenki másképp mondja el, a saját szemszögéből
- Minden érdekképviselet megtudta mit gondol a másik, úgy érzem
elindult egy közös kompromisszum
- Ma egy kicsit felszínre kerültek az ellentétek is és különböző vélemények
- A megvitatott témák építő jellegűek
- Az érdekek lassan közelednek egymáshoz
- Elkezdődött egy konstruktív párbeszéd
- A vita, a különböző vélemények megjelenítése
- A közös pontokat megpróbáltuk megtalálni
- Megismertünk a sajátunktól eltérő nézőpontokat
- Sok közös pont
∆ Azon változtatnék a következő találkozó alkalmával, hogy
- Egyelőre semmit
- Nincs
- Több résztvevő
- Többet elidőznék a divergens vélemények okainak a felszínre hozásával
- Összekötni az itteni „projektet” a Környezetvédelmi Minisztérium
kötelezettségével, hogy kiadja a „Studiu” elkészítését és kihozza a kilövési
kvótát
- Nincs
- Nincs
- A módszertan betartása
- Több időt az egyes feladatok megvalósítására, jobban törekedni a
konkrétumok felé haladásra
- Több érdekvédelmi, civil, önkormányzati stb. képviselőt bevonni
- nincs
- időbeosztás, feedback
A találkozó általános értékelése
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- nagyon jó, logikailag jól átlátható, követhető, a résztvevők által
módosítható
- csillagos tízes
- jó
- jó volt
- jó
- nagyon jó volt
- nagyon jó
- jó hangulatú, gyakorlatias(odó)
- elégedett vagyok
- érdekfeszítő
- tízes ☺
- :)
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