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Már nincs panasz a kifl ire
Nem tapasztalt kihágásokat a tej-kifli programban a fogyasztóvédelem

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A panaszok és a kihágások 
szempontjából lényegesen 
jobb a helyzet a Hargita 

megyei tej-kifli programot illető-
en a 2019-2020-as tanévben, 

mint a korábbi években. 
Az első félévben mindösz-
sze egy panaszt kapott a 
megyei fogyasztóvédelmi 
felügyelőség a péktermék 
minőségére, akkor meg is 
bírságolták a gyártót, mert 

a helyszíni ellenőrzésen a kifli 
minősége nem volt megfelelő, az 
előírtnál kisebb volt a súlya is, és 
a szállítási időt sem tartotta be a 
vállalkozás. 

34 iskolát látogattak meg

A közelmúltban tematikus elle-
nőrzést is végzett az iskolákban a 
fogyasztóvédelem, az ellenőrök a 
tej-kifl i program termékeit is meg-
vizsgálták. Amint arról Laurențiu 
Moldovan, a Hargita Megyei Fo-
gyasztóvédelmi Felügyelőség ve-
zetője tájékoztatott, megyeszerte 
34 iskolát látogattak meg, de nem 
tapasztaltak problémákat az állami 
tízóraiprogramban a gyerekeknek 
kiosztott termékekkel kapcsolatban. 
Az elmúlt években ez nem így volt, az 
előző tanévekben számtalan panaszt 
kapott a hatóság, amelyek leggyak-
rabban az elkövetett szabálytalansá-
gokról hírhedté vált tordai kifl igyártó 

cég termékeire vonatkoztak. A soro-
zatos kihágások miatt – számtalan 
alkalommal penészes, az előírtnál 
kisebb kifl it vagy szavatossági határ-
idő nélküli péktermékeket biztosított 
a szállítás gyakoriságára vonatkozó 
előírást is megszegve – több kistér-
ség esetében is szerződést bontott a 
programot lebonyolító Hargita Me-
gyei Tanács a tordai céggel tavaly.

A biotermékekkel, hússal 
voltak gondok

A megyei fogyasztóvédelmi fel-
ügyelőség a boltokban forgalmazott 
biotermékeket, gyógynövénykészít-
ményeket is ellenőrizte, a frissen 
elkészült jelentés szerint azon a te-

matikus ellenőrzésen viszont nem 
találtak rendben mindent a felkere-
sett egységekben. A leellenőrzött 13 
forgalmazó közül 12-nél kihágáso-
kat észleltek: egyes termékek nem 
feleltek meg a gyártó által megadott 
minőségi paramétereknek, de le-
járt szavatosságú árut is találtak az 
ellenőrök, továbbá hiányos címké-
zés, illetve az árak nem megfelelő 
kifüggesztése miatt is bírságoltak. A 
kisebb szabálytalanságok miatt csak 
fi gyelmeztetést kaptak a cégek, de ki-
lenc vállalkozást meg is bírságoltak, 
összesen 38 ezer lejre. Az egyetlen ki-
hágás miatt kirótt legnagyobb értékű 
pénzbüntetést – 5000 lejt – lejárt 
szavatosságú termékek miatt kapta 
egy forgalmazó, és a problémás árut 

is kivonta a forgalomból a fogyasztó-
védelem. Az összes boltban összesen 
36 kilogrammnyi problémás termék 
forgalmazását állították le. 

A múlt hónapban, az év végi 
ünnepek miatti keresletnövekedés 
miatt a hústermékek forgalmazá-
sát is ellenőrizte a Hargita megyei 
fogyasztóvédelem. Azon az elle-
nőrzésen a lejárt szavatosság, vala-
mint a származást igazoló címkék 
hiánya miatt kapta a legnagyobb 
értékű pénzbüntetéseket több bolt 
is, összesen 24 ezer lejre bírságolt a 
fogyasztóvédelmi felügyelőség – tá-
jékoztatott Laurențiu Moldovan.

Több mint harminc iskolában járt a 
fogyasztóvédelem, megvizsgálták 
a tej- és péktermékeket
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S IMON VIRÁG

Marosvásárhely polgármeste-
re szerint az, hogy az Orszá-

gos Diszkriminációellenes Tanács 
(CNCD) nagyon rövid időn belül dön-
tött a nagy port kavart kijelentéseiről, 

azt bizonyítja, nem az volt a 
céljuk, hogy az általa felve-
tett problémára megoldást 
keressenek, hanem az, hogy 
őt elhallgattassák. „Azt hit-
tem, hogy becsülettel fogják 

megvizsgálni mindazt, amit 
mondtam, de nem ez történt. Románi-
ában sok esetben, amikor kimondod 
az igazságot, akkor vétséget követsz 

el. Meg fogom fellebbezni ezt a bírsá-
got, mert nem hiszek abban, hogy jo-
gos volt” – magyarázta a városvezető. 
Floreát ezúttal a roma kisebbségről és 
a gyermekvállalás feltételhez kötésé-
ről szóló kijelentései miatt bírságolták 
meg. A marosvásárhelyi polgármester 
immár ötödik alkalommal „felelt” az 
Országos Diszkriminációellenes Ta-
nács vezetősége előtt. 2009-ben Ke-
rekes Károly jelentette fel, amiért az 
általa vezetett városháza csak román 
nyelvű közleményeket ad ki. Ekkor 
Florea csak fi gyelmeztetést kapott, 
pénzbírságot nem. 2013-ban a roma 
közösségről beszélt a polgármester, 
azt sérelmezve, hogy a külföldre te-
lepedő romák magukkal viszik és ott 
is megtartják hagyományaikat, s ez 

zavaró lehet a nyugati társadalom 
számára. Ekkor a diszkriminációelle-
nes tanács 4000 lejes pénzbírsággal 
sújtott Floreát. 2014-ben két alkalom-
mal is megbírságolta a CNCD a maros-
vásárhelyi polgármestert. Elsőként 
1000 lejre azért, mert a víkendtelepi 
rádióban nem engedték meg egy ma-
gyar nagyszülőnek, hogy magyarul is 
bemondja: keresi elveszett unokáját. 
Szintén abban az évben 8000 lejes 
bírságot róttak ki rá, mert nem voltak 
kétnyelvű feliratok a polgármesteri 
hivatal alárendeltségbe tartozó ok-
tatási intézményekben. Floreát 2011-
ben már egyszer fi gyelmeztették arra, 
hogy köteles kétnyelvűsíteni az okta-
tási intézményekben a feliratokat, de 
nem tette ezt meg.

Florea fellebbez a döntés ellen
• Megfellebbezi az Országos Diszkriminációellenes Tanács által kirótt tízezer lejes
büntetést Dorin Florea marosvásárhelyi polgármester. A városvezető Facebook-be-
jegyzésben reagált a tanács bírságára. Floreát nem először marasztalják el.

Nem térhet vissza a városházára Makkai
Előrehozott időpontban tárgyalták Makkai 
Gergely volt marosvásárhelyi alpolgármester 
fellebbezését a Marosvásárhelyi Ítélőtáblán, és 
elutasították azt. Ezzel a leváltott alpolgármes-
ter ügye még nem zárult le véglegesen.Makkai 
Gergely volt marosvásárhelyi alpolgármester 
két keresetet nyújtott be a Maros Megyei 
Törvényszékre, egyrészt kérte, hogy semmi-
sítsék meg a lemondatásáról szóló helyi tanácsi határozatot, másrészt azt 
szerette volna, hogy amíg ez a döntés megszületik, addig függesszék fel a 
határozatot. Ez utóbbit tárgyalta első körben a bíróság még tavaly decem-
ber elején és elutasította azt. Makkai Gergely fellebbezett a döntés ellen. 
A fellebbviteli bíróság eredetileg február elejére tűzte ki ennek az ügynek a 
tárgyalását, de végül előrehozta a hét végére, és ekkor döntés is szüle-
tett: megalapozatlannak tartották a fellebbezését. Ez a döntés végleges és 
azt jelenti, hogy Makki Gergely egyelőre nem térhet vissza alpolgármes-
terként a marosvásárhelyi városházára. Ha fellebbezését elfogadták volna, 
akkor ideiglenesen visszatérhetett volna a hivatalba, visszakapta volna 
aláírási jogát és fizetését is. A másik ügyben – a lemondatásáról szóló ha-
tározat megsemmisítésében – még nem született döntés, az első tárgyalás 
január 29-én lesz. (Simon Virág)

• RÖVIDEN

• A közelmúltban ösz-
szesen 34 Hargita
megyei tanintézetben
ellenőrizte le a tej-kifli
program termékeit a
Hargita Megyei Fogyasz-
tóvédelmi Felügyelőség,
de nem tapasztaltak
szabálytalanságokat.
A tanév első félévében
mindössze egy panaszt
kapott a hatóság, akkor
bírságoltak is. Két másik
tematikus fogyasztó-
védelmi ellenőrzésen
viszont több tízezer lejre
büntettek kereskedelmi
egységeket.

 




