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Viták kereszttüzébe került a 
kisgazdaságok disznótartását 
szabályozó miniszteri rendelet-
tervezet, amelyet több gazda-
érdekvédelmi szervezet elfo-
gadhatatlannak tart. A javaslat 
megjelenését az RMDSZ-frakció 
tagjai is elutasítják, ugyanakkor 
több sertéshizlaló nagyüzem 
képviselője támogatja, mert úgy 
vélik, az ellenőrizetlen kisgaz-
daságok okolhatók a romániai 
sertéspestis terjedéséért. Sokan 
gazda- és vidékellenesnek tekin-
tik a készülő rendelkezést.

 » MAKKAY JÓZSEF

A mezőgazdaságban rég nem 
született olyan szabályozás, 
amely annyira megosztaná a 

gazdákat, az agrárvállalkozókat és 
a mezőgazdasági szakembereket, 
mint Adrian Oros mezőgazdasági 
miniszter megjelenés előtt álló ren-
delettervezete, amely szerint legfel-
jebb öt sertést tarthatnának a háztáji 
gazdaságokban. Az elképzelés nem 
új keletű: már több mint egy éve szó 
van arról, hogy adminisztratív és jogi 
eszközökkel szorítaná vissza a kor-
mány a Romániában terjedő afrikai 
sertéspestist. Az állatorvosi szakma 
régóta követeli a szaktárcától, hogy 
a betegség terjedésének megakadá-
lyozására az eddiginél határozottabb 
szigorításokat vezessen be.

A lapcsoportunknak nyilatkozó 
Kincses Sándor, a Maros Megyei Ál-
lategészségügyi és Élelmiszer-biz-
tonsági Igazgatóság vezetője szerint 
a háztáji állattartással óriási gondok 
vannak, mert sokan a legalapvetőbb 
állategészségügyi előírásokat sem 
tartják be. Az állatoknak nincs fülszá-
ma, ellenőrizetlenül cserélnek gaz-
dát, illetve kerülnek feldolgozásra. 
A szakember szerint a helyzetért a la-
kosság is felelős, mert megvásárolják 
az ellenőrizetlen forrásból származó 
húst, illetve az abból készült termé-
keket. Mindezt olyan körülmények 
között, hogyha egy gazdának elpusz-
tul a disznója sertéspestis miatt, a 
település közössége majdhogynem 
kiközösíti. Kincses Sándor elmond-
ta, szükség van a háztáji sertéstartást 
szabályozó törvényre, de nagy kérdés, 
hogy mi kerül bele az alkalmazási 
normákba, azaz mi történik akkor, ha 
egy gazdaságban ötnél több sertést 
találnak ellenőrzéskor. A szakember 
az állatkupecek által folytatott keres-
kedelem felszámolását sürgeti: mint 
fogalmaz, a jelenlegi 300 lejes bün-
tetés sem a gazdák, sem a viszontel-
adók számára nem elég elrettentő. 

A nagyüzemek a kisgazdákat 
hibáztatják
A szilágysági Tövishát térségében 
Románia 2007-es EU-s csatlakozása 
óta több disznóhizlaló farm épült 
uniós pályázatokból. December vé-
gén egy szilágycsehi gazda portáján 
mutatták ki az afrikai sertéspestist, 
és azóta 45 napra lezárták a környék 

összes háztáji és nagyüzemi állat-
telepét. Szepes Loránd, a szilágy-
menyői disznófarm tulajdonosa a 
Krónikának elmondta: a környéken 
tízezer túlhízott sertés vár másfél 
hónapja értékesítésre, miután a Szi-
lágy megyei állategészségügyi igaz-
gatóság megtiltotta az állatok szál-
lítását a szilágycsehi gócpont körüli 
tíz kilométeres körzetben. „Minket 
már korábban padlóra küldött a ko-
ronavírus-járvány miatti felvásárlási 
árcsökkenés, a legújabb korlátozás 
pedig megadta a kegyelemdöfést. 
Tavaly nyáron kaptunk ugyan egy 
kárrendezési összeget, de azóta még 
nagyobb a ráfi zetés” – panaszolja 
az agrárválallkozó. Mint mondja, 
ha a Szilágycseh környéki falvak a 
napokban felszabadulnak a sertés-
pestis-karantén alól, jó esetben négy 
lej körüli áron tudják értékesíteni 
élősúly-kilogrammonként az vágóál-
latokat, miközben az önköltségi ár 
5,50 lej körül van. „Már most akkora 
a ráfi zetés, hogy minden eddigi tar-
talékunkat felemésztettük” – mond-
ja Szepes, aki azt is kifogásolja, hogy 
az újabb korlátozások miatt eddig 
semmiféle kártérítésről nem hallott.

Szepes Loránd szerint egyértelmű 
a kisgazdaságok felelőssége a sertés-
pestis terjedésében. Semmiféle állat-
egészségügyi szabályt nem tartanak 
be, és egy-egy gócpont kialakulásával 
hatalmas károkat okoznak a környék 
nagyüzemi termelőinek, amelyek 
adózó vállalkozások. „Tévhit, hogy 
a rendelet az állattartást korlátozná. 
Arról van szó, hogy aki nagyobb lét-
számú sertésállományt akar hizlalni, 
az megfelelő körülmények között te-
gye, és tartsa be az állategészségügyi 
előírásokat. Nem járható út, hogy 
sok gazda nem adózik az államnak, 
miközben több tíz sertést nevel és 
forgalmaz. Ez elvtelen konkurencia 
a farmokkal szemben, akiktől az ál-
lategészségügyi hatóság mindenféle 
előírást megkövetel, és nem kevés 
adót fi zetnek az államkasszában” – 
fogalmaz a vállalkozó, aki a környék-
beli sertésfarmok érdekeit képviselő 
egyesület vezetője.

Ne számolják fel
a kisgazdaságokat!
Más véleményen van a szomszédos 
Désházán disznótartással foglal-
kozó Máté András gazdálkodó, aki 
az új minisztériumi elképzelésben 
eddigi munkájának a végét látja. 
„Désházán a porták 90 százaléká-
ban tartanak disznót, mintegy 10–15 
gazda többet is, évi 10–15 hízót. 
Ezek a gazdák most lehúzhatják a 
rolót, pedig ők azok a kistermelők, 
akik földművelésből és állattartás-
ból élnek meg, jórészt „főállásban”. 
A megtermelt gabonát feletettük a 
hízókkal. Igaz, hogy karácsony előtt 
kaptunk egy nagyobb összeget az 
állatok értékesítéséből, de ha kiszá-
molom, hogy egy vágóállatot másfél 
évig tartunk, akkor alig van jövede-
lem az értékesítéséből” – magyaráz-
za szilágysági gazda. Máté szerint 
egy kistermelő nem tud állatfarmot 
létesíteni, mert túl nagy befektetés, 
és 10–20–30 disznóval eleve nem éri 
meg. Úgy véli, akik eddig némi jöve-

delem céljából tartottak disznót, az 
új jogszabály megjelenését követően 
abbahagyják, mert nem fognak far-
mot alapítani.

Hasonlóan látja a helyzetet Faza-
kas Miklós, a Romániai Magyar Gaz-
dák Egyesületének (RMGE) Maros 
megyei elnöke is, aki szerint a hazai  
kisgazdaságok számára a lehető leg-
rosszabb szabályozás született. Az 
agrárvállalkozó szerint ebben a ter-
vezetben egyértelműen benne van a 
sertéshizlaló farmok lobbitevékeny-
sége is, hogy kiiktassák a konkurenci-
át. „A tervezet legnagyobb baja, hogy 
nem tartalmaz átmenetet az öt hízót 
tartó kisgazdaság és a nagyállatfar-
mok között. Meg kell nézni a törvé-
nyes előírásokban, hogy milyen felté-
telekkel indíthat valaki sertéstelepet. 
Gazdáink túlnyomó többsége nem 
tudja ezeket a feltételeket teljesíteni, 
így az marad hátra, hogy felszámolja 
a gazdaságát. A rendeletnek burkol-
tan éppen ez a célja” – vélekedik az 
érdekvédelmi szervezet vezetője. Fa-

zakas szerint azt nem vitatja senki, 
hogy kisgazdaságokban is szükség 
van szigorúbb állategészségügyi sza-
bályok betartására, de ennek az elvá-
rásnak meg lehetne találni a módját, 
hogy az elfogadható legyen a gazdák 
számára is.

A tervezetet azért tartja kivitelezhe-
tetlennek, mert nagyon sok kérdést 
vet fel. Tarthat-e a gazda malacozó ko-
cát? Mit tesz akkor, ha az anyaállat 7-8 
malacot ellik? Hogyan értékesíti, ésa-
többi? „Ez a minisztériumi elképzelés 
gazda- és vidékellenes, másrészt azt 
eredményezheti, hogy eltűnnek a jó 
minőségű háztáji mezőgazdasági ter-
mékek a piacról. Mi olyan agrárstra-
tégia kidolgozását szorgalmazzuk, 
amellyel fel lehet zárkóztatni a kis-
gazdaságokat. Mindenki tudja, hogy 
a kisgazdaságoknak sok a gondja-ba-
ja, de ezt csak közösen, az érdekvé-
delmi szervezetek és a minisztérium 
képviselőivel kialakított párbeszéd 
révén lehet orvosolni” – fogalmazott 
a Krónikának Fazakas Miklós.

SOKAN A NAGYÜZEMEK LOBBĲ ÁNAK TUDJÁK BE A MEZŐGAZDASÁGI MINISZTER KISGAZDASÁGOKRA VONATKOZÓ RENDELETTERVEZETÉT

Viták kereszttüzében a háztáji disznótartás

Sok gazda nem tartja be a háztáji sertéstartásra vonatkozó állategészségügyi előírásokat
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Az RMDSZ átdolgozná
a tervezetet
„A képviselőház mezőgazdasági 
szakbizottságában kiverte a bizto-
sítékot Adrian Oros mezőgazdasági 
miniszter tervezete a háztáji disznó-
tartás átalakításáról. Kérésében a bi-
zottság magyarázatot vár a minisz-
tériumtól, ugyanakkor hozzálátott 
egy jogszabálytervezet kidolgozásá-
hoz, amely a miniszteri határozatot 
átalakítva reális megoldást talál a 
kisgazdaságok problémáira” – fo-
galmazott a Krónikának Könczei 
Csaba háromszéki RMDSZ-es parla-
menti képviselő. A politikus szerint 
a jelenleg létező jogszabályokkal is 
orvosolni lehetne a kisgazdaságok 
állattelepeinek állategészségügyi és 
adózással kapcsolatos problémáit. 
Ha viszont erre külön szabályozás 
születik, akkor az a gazda és az álla-
mi hatóság számára is elfogadható 
kell hogy legyen. Könczei szerint jó 
pár olyan jogszabály van életben, 
amely az őstermelői igazolvány-

nyal és a legegyszerűbb vállalkozói 
formákkal rendelkező kistermelők 
vagy családi vállalkozások tevé-
kenységét is szabályozza. „Nem 
igaz, hogy az állattenyésztő gazda 
nem fi zet adót. Jelenleg is különbö-
ző adósávok léteznek a kisgazdasá-
gokban tartott állatok létszámának 
függvényében. A gazdának eladási 
füzetet kell vezetnie, kapcsolatot 
kell tartania az állatorvossal. Itt ar-
ról van szó, hogy be kellene tartatni 
a már létező törvényeket, és akkor 
minden olajozottan működne” – 
fejtette ki a háromszéki RMDSZ-es 
politikus. Könczei Csaba szerint az 
RMDSZ-frakcióban egyértelmű ál-
láspont született arról, hogy a me-
zőgazdasági miniszter rendeletter-
vezete elfogadhatatlan. A következő 
napokban egyeztetésekre kerül sor 
a szaktárca képviselője és a törvény-
hozás mezőgazdasági szakbizottsá-
ga között, így várhatóan átdolgozott 
formában jelenik meg a kisgazdasá-
gok disznótartásáról szóló rendelet.
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