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Egyelőre minden élelmiszerből 
kellő mennyiség áll a hazai vá-
sárlók rendelkezésére, azonban 
a túlzott behozatalnak kitett ha-
zai ellátást veszély fenyegetheti 
a közeljövőben. Több élelmiszer-
ipari cég vezetőjét és politikust 
is megkérdeztünk a kialakult 
helyzetről.

 » MAKKAY JÓZSEF 

A koronavírus-járvány az 
egészségügyi alkalmazottak 
mellett az elmúlt hetekben 

az élelmiszeriparban és kereske-
delemben dolgozók számára jelen-
tette a legnagyobb kihívást. A te-
jet, húst és egyéb mezőgazdasági 
termékeket feldolgozó vállalatok 
nehezen bírták az üzletek növekvő 
megrendeléseit. A cégek úgy ala-
kították ki a napi váltásokat, hogy 
a különböző napszakban dolgozó 
munkavállalók ne találkozhassa-
nak egymással: ha a járvány felütné 
a fejét, ne kelljen az egész alkal-
mazotti gárdát karanténba külde-
ni. A 330 alkalmazottal dolgozó 
gyergyószentmiklósi húsfeldolgozó 
vállalat, a Benedek-termékeket for-
galmazó Arterimpex Kft . termelési 
igazgatója, Pócs Sándor a Króniká-
nak elmondta, nemcsak a gyár te-
rületén, hanem a Hargita megyében 
üzemelő 23 üzletükben is óránként 
fertőtlenítenek. „Aki a délelőtti vál-
tásban dolgozik, az a műszak végén 
befejezi a munkáját, átöltözik és ha-
zamegy, utána félórán át mindent 
fertőtlenítünk, és csak azután lép-
het be az üzembe a második váltás” 
– magyarázza az élelmiszeripari 
mérnök. Hasonlóan drasztikus in-
tézkedéseket léptettek életbe a Gab-
riella tejipari termékeket forgalma-
zó nyárádszeredai Agrotranscomex 
Kft . tejfeldolgozó üzemben is. Csiz-
madia István cégvezető lapunknak 
elmondta, hogy a fertőtlenítésekkel 
kapcsolatos általános óvintézkedé-
sek mellett azt is bevezették, hogy 
akinek hozzátartozója nyugat-eu-
rópai országból jött haza, azt egy 
hónapra eltanácsolták a gyári mun-
kától, ezt az időszakot otthon kell 
töltenie. A rendkívüli óvintézke-
déseknek köszönhető, hogy eddig 
egyik élelmiszer-feldolgozó vállalat 
alkalmazottjai      nál sem mutatták 
ki a koronavírus-fertőzést.

Nem drágul a sertéshús
Az ország egyetlen régióját, így Szé-
kelyföldet sem kímélte a két héttel 
ezelőtti hatalmas bevásárlási láz, 
amely a kereskedők szerint meg-
haladta a nagy egyházi ünnepek – 
karácsony és húsvét – előtti csúcs-
idényt. „A vásárlási hullámnak két 
csúcsa volt. Első körben az emberek 
a tartós alapélelmiszerekért – liszt, 
cukor, olaj – rohamozták meg az 
üzleteket, pár nappal később pe-
dig következtek a húsáruk. Sokan 
mélyfagyasztó hűtőszekrényeket 
vásároltak, amit feltöltöttek hússal” 
– magyarázza Pócs Sándor. Szeren-
csére a felvásárlási láz pár nap alatt 
lecsengett, és a hústermékek keres-

HOSSZABB TÁVON KÁROS LEHET ROMÁNIA NAGY IMPORTKITETTSÉGE, AZ AGRÁRTÁRCA NEM TUDJA KEZELNI A KIALAKULT HELYZETET

Éhínség lehet, ha elakad az élelmiszer-behozatal 

Megtörténhet, hogy idén az ország szántóföldjeinek akár a felét nem sikerül bevetni

 » Sokkal 
hatékonyabban 
kellene működ-
nie a mezőgazda-
sági szektorhoz 
kötődő minden-
féle adminiszt-
rációnak, mert 
ennek hiányában 
leállnak a tavaszi 
mezőgazdasági 
munkálatok, 
aminek belátha-
tatlan következ-
ményei lesznek 
az ország élelmi-
szer-ellátására 
nézve.

 » Magyar Lo-
ránd a romániai 
élelmiszer-ellá-
tás nagy veszé-
lyét a hatalmas 
importkitettség-
ben látja: a leg-
több élelmiszer-
ből nem vagyunk 
önellátóak, az 
ország szinte 
mindenből beho-
zatalra szorul.

kedelme visszatért a rendes kerékvá-
gásba, a kijárási tilalom bevezetése 
óta pedig csökkent. A nagy méretű 
bevásárlási hullám kissé felfele moz-
gatta az árakat, de a gyergyói szakem-
ber szerint az átmeneti árdrágulásnak 
nem volt alapja. A nagy húsforgalma-
zók az európai árak alapján szállítják 
Romániába is a disznóhúst – a teljes 
hazai disznóhúsfogyasztás 70 szá-
zalékát külföldről importáljuk –, és 
az európai árak nem nőttek. Sőt az 
elmúlt héten az európai fogyasztás 
stagnálása, illetve visszaesése miatt a 
hasított félsertés kilónkénti 2,50–2,60 
eurós decemberi ára március végére 
2,15–2,20 euróra csökkent. A sertés-
pestis miatt egyre jobban megviselt 
hazai disznófarmok állatállományát 
feldolgozó hazai vágóhidak 15-20 eu-
rócenttel kérnek többet egy kg húsért, 
de Pócs Sándor szerint jobbára csak a 
kisebb húsfeldolgozók vesznek tőlük. 
A legtöbb romániai nagyáruház és 
nagybani húsforgalmazó cég külföldi 
hasított félsertést vásárol. Ez a masz-
szív húsimport egyelőre olajozottan 
működik. A székelyföldi húsfeldolgo-
zó vállalatnak ötven napra szóló szer-
ződései vannak Magyarország egyik 
legnagyobb hússzállítójával, a Pick 
szalámigyár mohácsi vágóhídjával: 
a megrendelt áru folyamatosan érke-
zik, nincs fennakadás.

Kiszolgáltatott tejtermelő gazdák
A tejtermékek forgalmazásában is két 
héttel ezelőtt volt a csúcs, amikor a 
nyárádszeredai gyár sem tudott pár 
napon át eleget tenni az üzletek hirte-
len megnövekedett kérésének. A napi 
10-11 ezer liter tejet feldolgozó válla-
lat a kisüzemek közé tartozik, amely 
kizárólag helyi alapanyagból készít 
sajtot, túrót és más tejtermékeket. 
Mintegy háromszáz nyárádmenti te-
héntartó gazda tejét vásárolja fel saját 
hűtőtankkal rendelkező tejcsarnokai-
ban. Noha az elmúlt tíz esztendőben 
a tehéntartás országszerte drasztiku-
san visszaesett, ahol maradtak he-
lyi tejfeldolgozó cégek – amelyek a 
gazdák tejét részesítik előnybe –, ott 
sikerült megmenteni az állattenyész-
tésnek ezt az ágazatát. „A tejtermelő 
gazdák sok gonddal-bajjal küszköd-
nek, de aki ezt folytatja, mégiscsak 
elégedett, hiszen rendszeresen pénz-
hez jut. Havonta mintegy 350-400 
ezer lejt fi zetek ki a tejért. Öt gazdának 

30-40 tehene van, a többség azonban 
3-4 tehenes termelő, de akad olyan is, 
aki egy fejőst tart” – magyarázza Csiz-
madia István, akinek száztehenes 
fejőállománya van. A nyárádszeredai 
cégtulajdonos sajnálatosnak tartja, 
hogy a román kormány hosszú évek 
óta a húsmarhatartást részesíti előny-
ben a tejtermeléssel szemben, így 
kiemelten a külföldről behozott hús-
marhafajtákat támogatja, miközben a 
zömében román tarka teheneket tartó 
hazai tejtermelőkről megfeledkezett. 
Ez azért is rossz döntés, mert a tejter-
melő gazdák többsége 60 év fölötti, 
idős ember, a fi atalok számára pedig 
ilyen körülmények között nem vonzó 
a tehéntartás.

Megnehezített házhoz szállítás
A Bejön a vidék elnevezésű kolozs-
vári termelői vásár felfüggesztette 
működését a járvány miatt. Fancsali 
Ernő, a vásárok szervezője, illetve a 
gazdák termékeit Kolozsvár belvá-
rosában, egy gazdaboltban is for-
galmazó cég vezetője úgy látja, az 
új helyzetben kezd megerősödni az 
alternatív élelmiszer-kereskedelem, a 
házhoz szállítás. Több gazda, aki ed-
dig rendszeresen részt vett növényi és 
állati eredetű termékekkel a kolozs-
vári termelői piacon, most interneten 
kínálja termékeit. „Azok a gazdák, 

akiknek már korábban kialakult egy 
stabil vásárlói közönségük, most 
könnyebben átvészelik ezt az idősza-
kot. A házhoz szállítás azonban nem 
pótolja a vásárok elmaradását, de 
ez most kényszerhelyzet” – mondta 
lapunknak Fancsali Ernő. Az élelmi-
szerek házhoz szállítását bonyolítja, 
hogy az egészségügyi igazgatóságok 
engedélyhez kötik a tevékenységet: a 
termelők csak olyan járművel végez-
hetik ezt a szolgáltatást, amire a ható-
ságok rábólintanak. 

A kolozsvári Bolyai utcában na-
ponta nyitva tartó termelői boltban 
bevezették az előrendelést. A vásár-
lók nagyobb mennyiségű zöldséget, 
gyümölcsöt vagy egyéb terméket is 
megrendelhetnek, amit a megbeszélt 
időpontban az üzletben vehetnek át.

Megkerestük a Kaufl and és a Lidl 
képviselőit is, hogy az ország leg-
nagyobb élelmiszer-forgalmazó 
nagyáruházaiként osszák meg ta-
pasztalataikat lapunkkal, de a rend-

kívüli helyzetre való hivatkozással a 
válaszadást elhárították. Annyit si-
került megtudnunk, hogy a Kaufl and 
az összes hazai élelmiszer-beszállító 
felé 7 napra csökkentette kifi zetéseit, 
hogy ösztönözze a termelőket, első-
sorban a friss zöldségellátás és a tar-
tós élelmiszerek szállítása terén.

Megnehezített tavaszi
mezőgazdasági munka
Magyar Loránd állatorvos, az RMDSZ 
Szatmár megyei parlamenti képvi-
selője és a törvényhozás mezőgazda-
sági szakbizottságának tagja szerint 
egyre több panasszal keresik meg a 
gazdák és agrárvállalkozók. „Az ag-
rártárca nem tudja kezelni a kialakult 
súlyos helyzetet. A mezőgazdasági 
miniszter időnként hangzatos sajtó-
nyilatkozatokban ígér kiemelt mező-
gazdasági támogatásokat a termelők-
nek, de ennek nem látom a hátterét. 
A mezőgazdasági szakbizottságban 
nem folyik munka: sem a kormány, 
sem a szakbizottság szociáldemok-
rata elnöke nem javasol olyan intéz-
kedéseket, amelyek megnyugtató 
választ adhatnának a tanácstalan 
gazdatársadalomnak” – nyilatkozta a 
Krónikának az RMDSZ-politikus. 

Magyar nagy gondnak tartja a vető-
mag, a műtrágya, a növényvédő szer, 
a táptakarmányok és az állategész-
ségügyi készítmények növekvő hiá-
nyát. A napokban több helyi vállalko-
zót visszafordítottak teherautójukkal 
a román–magyar határról, akik a 
Magyarországról vagy Nyugat-Eu-
rópából eddig beszerezhető mező-
gazdasági fogyóanyagokért mentek. 
Megtörténhet, hogy idén az ország 
szántóföldjeinek akár a felét sem si-
kerül bevetni, amennyiben a követ-
kező hetekben nem könnyítenek az 
uniós országok teherszállításán, véli 
a politikus. Magyar Loránd a románi-
ai élelmiszer-ellátás nagy veszélyét a 
hatalmas importkitettségben látja: a 
legtöbb élelmiszerből nem vagyunk 
önellátóak, az ország szinte minden-
ből behozatalra szorul. Amennyiben 
a különböző államok mérséklik vagy 
meghatározatlan időre lezárnák az 
élelmiszer-kivitelt hazai fogyasztóik 
zavartalan ellátása érdekében, Romá-
nia nehéz helyzetbe kerülhet. A szak-
ember szerint jövőre akár éhínség is 
kialakulhat, ha a hazai mezőgazdasá-
got nem sikerül nagyon rövid idő alatt 
helyzetbe hozni. 

A gazdákat és agrárvállalkozókat 
az elnyert mezőgazdasági pályázatok 
elindításának befagyasztása is hátrá-
nyosan érinti. Azokkal a pályázatok-
kal is nagy gondok vannak, ahol a 
beruházások nagyobb része már meg-
valósult, de az utolsó kifi zetések le-
álltak, mert a pályázat lebonyolítását 
felügyelő romániai szakhatóság mun-
katársai nem végeznek terepmunkát, 
ennek hiányában pedig a pénzátuta-
lásokat felfüggesztették. Magyar Lo-
ránd szerint sokkal hatékonyabban 
kellene működnie a mezőgazdasági 
szektorhoz kötődő mindenféle admi-
nisztrációnak, mert ennek hiányában 
leállnak a tavaszi mezőgazdasági 
munkálatok, aminek beláthatatlan 
következményei lesznek az ország 
élelmiszer-ellátására nézve.
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