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Ellehetetlenítenék a sertéstartást
Nem a maradékok tiltása és a fertőtlenítés jelenti a gondot

ISZLAI KATALIN,
B Á L I N T  E S Z T E R ,
TÓTH GÖDRI IRINGÓ

N em tud Románia megsza-
badulni az afrikai sertés-
pestistől, aminek nyomán 

a hatóságok a kór további terjedé-
sének megfékezése érdekében új 
szabályokat terveznek bevezetni a 
magánfogyasztásra disznót neve-
lő gazdák számára is. Az Országos 
Állategészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Hatóság (ANSVSA) által 
kidolgozott sürgősségirendelet-ter-
vezet értelmében 8000 lejig terje-
dő bírságra számíthatnak azok a 
gazdák, akik nem foganatosítják 
a biobiztonsági előírásokat és nem 
tartják be a hatóságok által megsza-
bott óvintézkedéseket.

Két fő előírás

A tervezet egyebek mellett azt írja 
elő, hogy a sertéseket tilos ételma-
radékokkal etetni, az istálló bejá-
ratánál pedig ki kell alakítani egy 
helyet, ahol a gazda fertőtleníteni 
tudja a lábbelijét. „Néhány alapve-
tő szabályról van szó, amelyet az 
Európai Unió valamennyi sertéste-
nyésztője betart, és nem lehetnek 
kivételek. Főként olyan körülmé-
nyek között, hogy immár négy éve 
itt van velünk ez a borzalmas kór, 
ami annyira lecsökkentette a romá-
niai farmok kapacitását, hogy 70 
százalékról 30 százalékra zuhant 

a romániai háztartások igé-
nyeinek kiszolgálása. Ha 
nem vezetünk be világos 
szabályokat minden sertés-
tartónak, oda jutunk, hogy 
a teljes sertéshúsmennyiség 

importból fog származni” – 
kongatta meg a vészharangot a Digi 
24 hírtelevíziónak adott nyilatkoza-
tában Ioan Ladoși, a romániai ser-
téstenyésztő gazdák egyesületének 
elnöke. Arra szólította fel egyúttal 
a gazdákat, hogy minden sertést 
regisztráljanak az országos adat-
bázisban. „Ne kereskedjenek olyan 
sertésekkel, amelyeknek nincs fül-
számuk. Tudnunk kell, honnan in-
dul az állat és hová jut. Sok kereske-
dő okozott hatalmas károkat azzal, 
hogy rendkívül olcsón vásároltak 
sertéseket a gócpontokról és más-
hol értékesítették, így terjesztették 
a kórt” – mutatott rá a szakmai 
egyesület elnöke.

Hogyan és mit szabad?

„A tervezett sürgősségi kormányren-
delet nemcsak olyan biobiztonsági 
előírásokat tartalmaz, mint például 
hogy az állatot tilos maradékkal 
etetni, az istállóba belépéskor pedig 
fertőtleníteni kell a lábbelit, hanem 
tulajdonképpen ellehetetleníti a kis-
termelők tevékenységét” – jelentette 
ki lapcsaládunk megkeresésére Ma-
gyar Lóránd RMDSZ-es parlamenti 
képviselő. Emlékeztetett, a témának 
„történelme” van, már a sertéspes-

tis romániai megjelenésekor akart 
Petre Daea akkori mezőgazdasági 
miniszter egy szabályozást, majd a 
jelenlegi felelős miniszter, Adrian 
Oros közvitára terjesztette ezt a ter-
vezetet. A jelenlegi tervezet tulaj-
donképpen egy negyedik változat, 
de alapvetően közös elvek mentén 
alkották meg ezeket – mutatott rá 
Magyar Lóránd, aki szerint mind az 
előző, mind a jelenlegi tervezetnek 
az a legaggályosabb pontja, amely 
előírná, hogy a háztáji gazdaságok-
ban a nem bejegyzett jogi személyek 

nem foglalkozhatnak szaporítással, 
azaz nem tarthatnak kocákat, illetve 
hogy a felnevelt sertéseket kizárólag 
saját fogyasztásra tenyészthetik. 
Magyar Lóránd szerint azok a rész-
letek, amelyek az elmúlt napokban 
kiszivárogtak, azaz az ellátásra és 
fertőtlenítésre vonatkozó előírások 
talán a legkevésbé fontos részletei 
a témának. „Kicsit leegyszerűsítve 
a kérdést, nem az a fontos, hogyan 
szabad, hanem hogy egyáltalán mit 
szabad” – fogalmazott a képviselő.

Az RMDSZ saját tervezettel 
készül

Magyar Lóránd elmondta, az RMDSZ 
már egy ideje fel volt készülve, hogy 
ismét napirendre kerül a kérdés, így 
a napokban ők is összeállítottak 
egy törvénytervezetet, amelyben 
kiemelt hangsúlyt kap a kis háztáji 
gazdaságok érdekeinek védelme, 
képviselete. Ugyanis – irányította 

rá a fi gyelmünket a mezőgazdasági 
szakember – ha egy településen egy 
háztáji gazdaságban megjelenik egy 
sertéspestisgóc, akkor a nagyvállal-
kozó sem szállíthat ki egy ideig ál-
latot – legtöbben pedig a „nagyok” 
érdekeit tartják szem előtt. Magyar 
elmondása szerint a szövetség ál-
tal kidolgozott tervezetben erre a 
problémára is kitérnek, az RMDSZ 
javaslata szerint egy háztáji gócpont 
miatt a „tiszta ipari környezetben” 
nem szükséges, hogy megálljon a 
termelés, eladás, kereskedelem. „Mi 
egy teljesen új törvényt írtunk, ab-
ból kiindulva, hogy valami változást 
mégis kell eszközölni” – szögezte le.

A képviselő hangsúlyozta, hogy 
az előterjesztett sürgősségi kormány-
rendelettel a jelenlegi formájában 

semmiképp sem tudnak egyetérteni, 
mert az tulajdonképpen „megtiltja a 
vidéken élő bácsinak, hogy szaporít-
son és hogy eladhasson”. Az RMDSZ 
által kidolgozott tervezetben is szere-
pelnek bizonyos alapvető szabályok, 
amelyek elsősorban az elmúlt napok 
médiafi gyelme miatt sokak nemtet-
szését váltották ki.

Románia helyzete specifikus

Magyar Lóránd kifejtette, hogy bár 
első hallásra szokatlannak tűnnek, 
tulajdonképpen nem jelentenek 
nagy energia- vagy anyagi befekte-
tést, és fontos lépések a megelőzés-
ben. Rámutatott, hogy a sertéseknek 
nem ajánlott maradékot adni, mivel 
könnyen előfordulhat, hogy példá-
ul egy kenyér afrikai sertéspestis-
sel fertőzött búzából készült. Azt is 
elmondta, hogy a legtöbb európai 
országban már évek óta betiltották a 
disznók háztartási maradékkal tör-

ténő etetését, ez a megelőzés egyik 
első lépése volt. Meglátása és szemé-
lyes tapasztalatai szerint a legtöbb 
gazda már évek óta nem kizárólag 
ételmaradékkel eteti az állatait, ha-
nem kukoricával, táppal egészítik ki 
azt, így ez csak egy következő lépést 
jelentene. Magyar Lóránd szerint 
ezeket a lépéseket megtenni, komp-
romisszumokat elfogadni szinte ap-
róság ahhoz képest, hogy a mostani 
tervezet megtiltaná az egyszerű vi-
déki embernek a disznószaporítást 
és eladást. A RMDSZ javaslata sze-
rint a kis háztáji gazdaságok legtöbb 
15 disznót tenyészthetnének, ame-
lyeket el is adhatnának, illetve tart-
hatnának kocát, szaporíthatnának. 
Az európai párhuzamok kapcsán 
a szakember azt is kifejtette, hogy 

nehéz követendő vagy épp nem kö-
vetendő helyzeteket találni, hiszen 
Románia helyzete bizonyos szem-
pontból specifi kus, egyedülállóan 
létezik még a kis háztáji gazdaságok 
rendszere, ahol mindenki tart há-
rom-négy sertést. Másfelől a helyzet 
komolyságának érzékeltetésére azt 
is megemlítette, hogy a sertéspestis 
például Portugáliában közel negy-
ven éve van jelen, és a mai napig 
nem sikerült megállítani terjedését, 
kiszorítani az országból. „Én ezt 
próbálom úgy megközelíteni, hogy 
a törvényt fogadtassuk el úgy, hogy 
a legnegatívabb dolgokat, azaz a kis 
háztáji szaporítás és eladás betil-
tását akadályozzuk meg. Ehhez vi-
szont valamit be kell áldozni, a meg-
előzést a kis háztáji gazdaságoknál 
is el kell kezdeni” – fogalmazott a 
Szatmár megyei képviselő.

Párbeszéd szükséges

Mind a minisztérium, mind az 
RMDSZ tervezete kitér a szabályozá-
sok ellenőrzésére, betartatására és 
a kiszabható büntetésekre is, illetve 
külön hangsúlyt kapott a lakosság 
felvilágosítása is. Magyar Lóránd 
szerint az ellenőrzésben az állator-
vosok tudnának segíteni, hiszen ők 
folyamatos kapcsolatban vannak az 
állattartó gazdákkal, fülszámozás 
által nyilvántartják a példányokat. 
Mint hangsúlyozta, nagyon fontos 
megérteni, hogy a napokban a mé-
dia kereszttüzébe került sürgősségi 
kormányrendelet legnagyobb prob-
lémája nem az, hogy takarmány 
beszerzésére vagy fertőtlenítőszer 
vásárlására kötelezné a gazdát, 
hanem hogy a kisgazda, akinek 
van pluszban egy-két sertése, ezu-
tán nem tudná őket eladni, illetve, 
mivel nem szaporíthatna, muszáj 
lenne megvennie a nagy farmoktól 
azt a hibrid malacot, amely 4–5 hó-
napon belül százkilósra nő. „Lehet 
arról vitázni, hogy ételmaradék le-
het-e vagy nem, de szerintem nem 
ez a sürgősségi kormányrendelet 
problémája. Lehet azzal riogatni az 
embereket, hogy ezek a mi terveze-
tünkben is benne vannak, de fonto-
sabbak az erős pontjai, hogy lehet 
eladni, szaporítani, és az is, hogy 
ha a településen megjelenik a kis-
gazdánál a vírus, attól a nagyterme-
lő még folytathatja tevékenységét. 
Meg tudnánk oldani ilyen szinten 
az egész ágazatot érintő problémát” 
– összegezte javaslatuk lényegét 
az RMDSZ-es politikus, aki szerint 
annak fényében kell megoldásokat 
találni, hogy az szinte biztos, hogy 
a sertéspestis pár évig, évtizedig je-
len lesz az országban. Hiszen nem-
csak a farmok és a kisgazdák a téma 
komponensei, hanem a vaddisznók 
is problémát jelentenek, illetve a 
Román-alföldön a máig szabadtar-
tásos formában nevelt sertések is.

Továbbra is jelen van az afrikai 
sertéspestis. A hatóságok a kór 
továbbterjedésének megféke-
zése érdekében új szabályokat 
terveznek bevezetni

▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  
     K R I S T Ó  R Ó B E R T

• Ellehetetlenítené a kistermelők tevékenységét az 
Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Hatóság által kidolgozott sürgősségirendelet-tervezet, 
amelynek célja a sertéspestis terjedésének megakadá-
lyozása, ezért az RMDSZ nem tudja ezt támogatni – je-
lentette ki lapcsaládunk kérdésére Magyar Lóránd par-
lamenti képviselő. A gazdák szerint ugyanakkor ma már 
nem jellemző, hogy ételmaradékkal etetik a sertéseket.
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