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Korpa közé keveredve
Kupecek és „zugfarmok” húznak hasznot a háztáji disznótartás szabályozatlanságából

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A mezőgazdasági minisztéri-
um rendelettervezete szerint 
legfeljebb öt sertést tarthat-

nának a gazdák a háztáji gazdasá-
gokban, ennél több disznó esetén 
valamilyen vállalkozást kellene in-
dítaniuk és kötelezően be kellene tar-
taniuk bizonyos állategészségügyi 
előírásokat. A tervezet megjelenését 
követő reakciók miatt a mezőgazda-
sági tárca vezetője, Adrian Oros a köz-
ponti sajtóban tett nyilatkozataiban 
rámutatott, a tervezett intézkedés a 

háztáji disznótartó gazdasá-
gok 98 százaléka esetében 
semmilyen változást nem 
hozna, csupán a fennmaradó 
két százalék esetében, ahol 
ötnél több sertést tartanak. 
Sőt, az új szabályozás védené 

a családi fogyasztásra szánt 
sertéseket tenyésztő háztáji gazdasá-
gok érdekeit, továbbá a szabályosan 
működő sertésfarmok érdekeit is, és 
a sertéspestis terjedésének visszaszo-
rítását is elősegítené.

Szükség van a rendre

Szükség van a háztáji sertéstartást 
szabályozó törvényre, de nagy kérdés 
az is, hogy mi kerül bele az alkal-
mazási normákba, azaz mi történik 
akkor, ha egy gazdaságban ötnél 
több sertést találnak majd ellenőrzés-
kor – véli Kincses Sándor. A Maros 
Megyei Állategészségügyi és Élelmi-
szer-biztonsági Igazgatóság vezetője 
szerint ugyanis a jelenlegi bírságok 
nem tartják vissza a szabályszegő-
ket. „A problémát kell megoldani. A 
probléma pedig az, hogy a disznókat 
adják-veszik a kupeceken keresztül, 
vagy közvetlenül a sertéstartótól, 

fülszám és papír nélkül. A büntetés 
pedig háromszáz lej. Hát mostanáig is 
annyit büntettünk már, hogy fáj a ke-
zünk” – érzékeltette a jelenlegi ható-
sági szélmalomharc kilátástalanságát 
az igazgatóság vezetője. Elmondta, 
törvénytelen kereskedés esetén 300 
lej a bírság – ami egy malac ára –, de 
akkor is csak 1500 lej, ha olyan hely-
ről származik, ahol sertéspestis miatt 
tiltás van érvényben. Ezeket a bírsá-
gokat nevetve kifi zetik a törvénysze-
gők. „Ilyen esetben a fülszám nél-
küli állatokat le kellene ölni, hívni a 
szakcéget, a gazda pedig fi zesse ki az 
elégetés költségeit, és minden plusz-
ban tartott disznó után adni neki egy 
ezer lejes büntetést. Akkor biztosan 
eszükbe jutna, hogy mennyit szabad 
tartani” – vélekedett a szakember. „El 
kell döntsék országos szinten, hogy 

mit akarunk. Segítsük azt, akinek 
farmja van, gazdasági tevékenységet 
folytat, adót fi zet, áfát fi zet, munka-
helyet teremt és biztosít egy bizonyos 
húsmennyiséget a fogyasztási piacra, 
vagy segítjük a másikat, aki vagy ku-
pec, vagy tart száz disznót mindenfé-
le jogi keret mellőzésével” – fogalma-
zott Kincses Sándor.

Magángazdaságok 
50–100 disznóval

A székelyföldi megyék közül egyéb-
ként Maros megyét érintené legin-
kább az új szabályozás, ugyanis 
Hargita és Kovászna megyében vi-
szonylag kevés sertést tartanak. A 
mezőgazdasági tárcánál azonban 
teljes tévedésben vannak, ha úgy 
tudják, hogy a háztáji gazdaságok-

nak csak a két százalékában van 
ötnél több disznó – hangsúlyozta 
Kincses Sándor, aki szerint az arány 
inkább fordított, azaz mindössze 
két százalék esetében nincsenek 
gondok. Példaként elmondta, Ma-
ros megyében teljesen hétközna-
pi, hogy egy háztáji gazdaságban 
akár 20–30 sertést is tartanak, de 
olyan is van, ahol 250-et. A hiva-
talos adatok szerint megyeszerte 
20 ezer gazdaságban összesen 70 
ezer disznót nevelnek, de szerinte 
az utóbbi szám a valóságban lega-
lább 100 ezer. Tehát még az átlag is 
meghaladja az ötöt – mutatott rá az 
állategészségügyi igazgatóság ve-
zetője. Kincses Sándor szerint nem-
csak vidéken jellemző, hogy nagy 
számban tartanak sertéseket a ház-
táji gazdaságokban, hanem még az 
olyan városokban is, mint Radnót, 
ahol a városon belül a háromszáz 
magángazdaság között olyan is 
van, ahol száz disznót nevelnek, és 
kereskednek velük. Háromhavonta 
megbüntetik a gazdaság üzemelte-
tőjét, értesítették már a pénzügyet 
és a gazdasági rendőrséget is, egye-

bet nem tudnak tenni – vázolta a 
helyzetet az igazgató. Ezzel kapcso-
latban megjegyezte még, hogy már 
2014 óta érvényben van egy törvény 
– amelynek betartását az egészség-
ügyi igazgatóságoknak és a helyi 
önkormányzatoknak kellene ellen-
őrizniük –, amely szerint ötvennél 
több disznót csak az adott település 
utolsó házától ötszáz méteres távol-
ságra szabad tartani.

Általánosan gondok vannak 
a háztáji állattartással

Kincses Sándor emlékeztetett ar-
ra is, hogy a mezőgazdasági tárca 
már 2019-ben megpróbálta szabá-
lyozni a háztáji sertéstartást, abban 
a szabályozásban is megszabták a 
háztáji körülmények közt tartható 
disznók számát, ám a törvény alkal-
mazási normái azóta sem jelentek 
meg. Az igazgató szerint a háztáji 
állattartással óriási gondok vannak 
országszerte, sokan a legalapvetőbb 
állat egészségügyi előírásokat sem 
tartják be, az állatoknak nincs fü-
lszáma, ellenőrizetlenül cserélnek 
gazdát, illetve kerülnek feldolgozás-
ra. A helyzetért szerinte a lakosság 
is felelős, mert megvásárolják az 
ellenőrizetlen forrásból származó, 
ismeretlen minőségű húst, illetve az 
abból készült termékeket. Mindezt 
olyan körülmények között, hogy ha 
egy gazdának elpusztul a disznója 
sertéspestis miatt és bejelenti azt 
a szakhatóságnál, a település kö-
zössége majdhogynem kiközösíti. 
Aztán megjelenik egy újabb góc, és 
harminc nap múlva mennek vissza 
ugyanazokba a gazdaságokba, ahol 
a gazda már egyszer aláírásával vál-
lalta, hogy betartja az állategészség-
ügyi előírásokat. Eközben viszont 
három kilométeres körzetben a sza-
bályosan működő sertésfarmokat be 
kell zárni a sertéspestis megjelenése 
miatt – vázolta a valóságot az állat-
egészségügyi hatóság vezetője.

Hagyományos disznóvágás. A mezőgaz dasági tárca már 
2019-ben megpróbálta szabályozni a háztáji sertéstartást

◂  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

A Maros megyei állategész-
ségügyi igazgatóságnak leg-

utóbb Mezősályiból jelentettek 
három sertéspestisgócot, 

kettőt-kettőt Mezőpago-
csáról és Désfalváról, 
egyet pedig Szászcsávás-
ról, de hetente legalább 
két-három gócról szerez-
nek tudomást. Legutóbb 

24 esetet vettek nyilvántartásba, 
amelyből 15-öt sikerült megszün-
tetniük. „Csakhogy amíg nem 
szabályozzák pontosan, hogy mit 
jelent a háztáji gazdaság, hogy 
abban legtöbb öt sertés tartható, 
addig ez így marad, és soha nem 
fogjuk tudni teljesen megszüntetni 
a sertéspestis terjedését” – mondta 
a Székelyhonnak Kincses Sándor, 

a Maros megyei állategészségügyi 
igazgatóság vezetője.

Azokban a gazdaságokban, 
ahol felüti fejét a sertéspestis, nem 
tartanak be semmit azok közül a 
szabályok közül, amelyek az ál-
lattartás velejárói. Kincses Sándor 
szerint sem a tisztaságra, sem az 
állatok megfelelő táplálására nem 
fordítanak kellő fi gyelmet. Maros 

megyében hivatalosan 78 ezer ser-
tést tartanak számon, de feltételezik, 

hogy ennél jóval több van, számuk 
meghaladja a 100 ezret. (Antal Erika)

Hetente újabb és újabb sertéspestisgócok keletkeznek Maros megyében
• Hetente újabb és újabb sertéspestisgócok keletkeznek Maros megyében, amelye-
ket egyre nehezebb felszámolni, illetve megakadályozni, hogy újabbak keletkezze-
nek. Ez főleg a törvénytelen sertéstenyésztéssel magyarázható.

A sertéspestisről
Az afrikai sertéspestis a házi sertések és a vaddisznók vírusos betegsé-
ge, mely heveny lázzal, vérzésekkel jár, és többnyire elhulláshoz vezet. 
Rendkívül gyorsan, testváladék vagy vér útján terjedhet, illetve illegális 
sertésszállítással, ragályfogó tárgyakkal, fertőzött húst tartalmazó élelmi-
szerekkel. A betegség terjedése kizárólag a fertőzött állatállományok gyors 
és teljes felszámolásával állítható meg. Európa több országában már évti-
zedek óta jelen van a vírus, mely időről időre újabb kitöréseket eredményez 
és folyamatosan terjed. Romániában ez idáig már több mint félmillió sertést 
pusztítottak el a fertőzés terjedésének megelőzése érdekében.

• Újból megpróbálja szabályozni a háztáji sertéstartást a mezőgazdasági miniszté-
rium, amely ezúttal legfeljebb öt disznó tartását engedélyezné saját fogyasztásra. A 
Maros megyei állategészségügyi igazgatóság vezetője szerint a szankciók szigorítására 
is szükség lenne, hogy visszatartó ereje legyen a törvénynek, mert a jelenlegi bírságok 
nem állítják meg a szabályszegőket, és emiatt virágzik a törvénytelen kereskedelem.




