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Milyen a biztonságos maszk?
Nagyon sok a szabálytalanság a maszkok forgalmazását illetően

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

N agyon sok szabálytalansá-
got tapasztalnak a maszkok 
forgalmazását illetően a 

fogyasztóvédők Hargita megyében. 
Gyakran előfordul, hogy egész-
ségügyi maszkként kínálnak a ke-
reskedelemben olyan maszkokat, 

amelyek nem minősülnek 
annak, ugyanakkor renge-
teg ilyen jellegű, Kínában 
készült termék érkezik a 
megyébe, amelyek nincse-
nek feliratozva, hiányos az 
áru dokumentációja, nincs 
kísérőlevele. „Nagyon sok 
maszkot találtunk, ami 

nincs rendben” – összegezte ta-
pasztalataikat Laurențiu Moldovan, 
a Hargita Megyei Fogyasztóvédel-
mi Felügyelőség vezetője. Elmond-
ta, nagy bevásárlóközpontban is 
találnak szabálytalanságokat, az 
egyikbe például érkezett egy nagy 
szállítmány maszk – látszólag meg-
felelő minőségű egészségügyi vé-

dőeszközök –, de semmilyen doku-
mentációja, termékismertetője nem 
volt az árunak, „egy nagy dobozba 
volt ömlesztve a pár ezer maszk”. A 
gyógyszertárakban is találnak mi-
nőségbiztosítási tanúsítvány nélkü-
li, azaz bevizsgálatlan maszkokat, 
sőt, az állami szférában is: még a 
fogyasztóvédelmi hatóság is kapott 
saját használatra egy nagy maszk-
készletet, amelyről kiderült, hogy 
nem megfelelőek. 

Az interneten rendelhető masz-
kok esetében is nehéz biztosra 
menni: kapható olyan három ré-
tegű, jó minőségű sebészi maszk-
nak látszó védőeszköz, amelynek a 
csomagolásán viszont az olvasha-
tó, hogy nem egészségügyi maszk. 
Laurențiu Moldovan kérdésünkre 
elmondta, a fogyasztók úgy tudják 
megállapítani, hogy egy maszk 
megfelelő-e, hogy a csomagolásán 
fel kell legyen tüntetve, hogy egész-
ségügyi védőmaszk, továbbá – a 
vonatkozó Európai Uniós fogyasz-
tóvédelmi szabályozásnak megfele-
lően – szerepelnie kell rajta az EU-s 
minőségbiztosítási tanúsítványnak 

(CE – Conformitate Europeana) 
vagy ennek a román megfelelője, 
az egészségügyi minisztérium jóvá-
hagyásával. Amint azt a szakember 
elmondta, elképzelhető, hogy biz-
tonságos a tanusítvány nélküli se-
bészi maszkok egy része is, vagyis 
az egészségügyi követelményeknek 
megfelelnek, csak az óriási igény 
miatt a kínai gyártók megspórol-
ják a bevizsgálási tanusítványok 
megszerzéséhez szükséges időt és 
ennek hiányában dobják piacra 
a terméket. A szükséges tanusít-

ványok hiányában viszont lutri a 
maszkvásárlás. „Mindenfélekép-
pen el tudják adni. Nagy üzlet ez 
most” – mondta. 

A fogyasztóvédelmi törvény sze-
rint egyébként a maszkok három 
kategóriába sorolhatók az általuk 
biztosított védelem szempontjából. 
A legbiztonságosabbak ezek közül 
az egészségügyi minisztérium vagy 
az EU által engedélyezett orvosi 
maszkok, a második kategóriába 
tartoznak az egyéni védőfelszere-
lésként árusítható, többnyire az épí-

tőiparban használt pormaszkok, és 
a harmadik kategóriába tartoznak 
az egyszerű szövetből készült masz-
kok, amelyeknek a vírussal szenbe-
ni védelme bizonytalan. Utóbbiakat 
törvényellenes védőmaszkként áru-
sítani, csak ruházati cikként kerül-
hetnek kereskedelmi forgalomba.

ISZLAI KATALIN

A világjárvány a korábban meg-
szokott mindennapok számos 

területét alakította át, így a munka-
végzést és az oktatást is, amelyek sok 
esetben az online térbe költöztek át. 
Ehhez megfelelő digitális eszközökre 
volt szükség, ami meg is látszik az 
eladásokon: az Európai Unió Statisz-
tikai Hivatala, az Eurostat friss elem-
zése szerint az Unióba behozott lap-
topok száma minden eddigi rekordot 
megdöntött már áprilisban.

38 százalékos növekedés

Mint a felmérésben részletezték, a ko-
rábbi években mindig novemberben 

tetőzött az uniós laptopimport az év 
végi vásárlási láznak köszönhetően, 
idén azonban már áprilisban olyan 
magas értéket jegyeztek, mint soha 
korábban. A legnagyobb beszállító 
Kína volt, onnan származott az Unión 
kívülről behozott eszközök 90 száza-
léka (4,4 milliárd euró értékben). A 
tagországok között ugyanakkor je-
lentős különbségek fi gyelhetők meg. 
A legnagyobb növekedést elkönyvelő 
Romániában január és július között 38 
százalékkal emelkedett a külföldről 
behozott laptopok száma a tavalyi év 
hasonló időszakához képest. Második 
helyen Dánia áll 35 százalékos növe-
kedéssel, majd Szlovákia következik 
27 százalékkal. Magyarországon 12 
százalékos növekedést jegyeztek, a 
lista végén szereplő Észtországban vi-
szont 0,3 százalékos csökkenést.

Gyengébb volt az ellátottság

A digitális eszközök, így a laptopok 
iránti kereslet megugrása várható 
volt a világjárvány okozta átalaku-
lások miatt – mutatott rá megkere-
sésünkre Szabó Árpád közgazdász. 
Mint mondta, mivel sok gyerek 
online oktatásban vesz részt, illet-
ve számos munkavállaló otthon-
ról dolgozik, egy családnak több 
laptopra is szüksége van. Több-
gyerekes apaként saját példájukat 

említette. „Még az óvodás kislá-
nyomnak is vannak online órái, te-
hát a három gyerek egyidőben kell 
kövesse az internetes tananyagot, 
emellett pedig jómagam is órákat 
tartok, tehát tulajdonképpen négy 
laptopra és négy szobára lenne 
szükségünk. Persze nincs ennyi, és 
rengeteg család küszködik jelenleg 
ezzel a problémával” – hangsúlyoz-
ta Szabó Árpád. Hozzátette: az on-
line oktatás eszközbeszerzésre, az 
otthoni munkavégzés pedig az gép-

park megújítására kényszerítette 
a lakosságot, mivel a gördülékeny 
munkavégzéshez megfelelő eszköz-
re van szükség. Emellett a szakem-
ber szerint az is hozzájárult ahhoz, 
hogy Romániában nőtt meg legna-
gyobb mértékben a lapto-
pok száma, hogy itt volt 
korábban a legkevesebb. 
„A többi tagországban ma-
gasabb volt az életszínvo-
nal, szinte minden család 
rendelkezett már laptoppal, 
ezért értelemszerűen kevesebbet 
kellett beszerezniük. Romániában 
jóval gyengébb volt az ellátottság, 
az elmaradás pótlására pedig több 
eszközre volt szükség, így hang-
súlyosabb lett a növekedés is” – 
emelte ki a közgazdász, aki arra is 
kitért, hogy mindezek mellett a sze-
gényebb sorsú gyerekek számára 
kiírt eszközbeszerzési támogatások 
is befolyásolták a számokat.

Lutri a vásárlás, ha nincs 
termékismertető. Ránézésre 
lehetetlen megállapítani, mennyire 
biztonságos egy maszk

▴  FOTÓ: VERES NÁNDOR

Egyre több laptopra van szükség. 
Az online oktatás és az otthoni munka 
miatt megnőtt a kereslet

◂  FOTÓ: HAÁZ VINCE

Behozni a lemaradást: Romániában emelkedett a leginkább a laptopok száma

• Nagyon sok a fogyasztóvédelmi szempontból nem 
megfelelő vagy hiányos dokumentációval forgalomba 
hozott maszk a kereskedelemben. A fogyasztóknak 
nem könnyű eligazodnia az egyszerű textilmaszkok, 
a sebészi maszknak látszó, illetve az építőiparban 
használt pormaszkok tengerében. A Hargita Megyei 
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség vezetőjétől érdeklőd-
tünk arról, hogy mire kell figyelni maszkvásárlásnál.

• Soha nem látott mértékben nőtt meg idén a laptopok 
behozatala az Európai Unióban a koronavírus-világjár-
vány következtében. Az Eurostat friss felmérése szerint 
a tagországok közül Romániában jegyezték a legna-
gyobb növekedést: közel 40 százalékkal emelkedett 
meg az országba külföldről behozott laptopok száma a 
tavalyhoz képest.




