
A vágópontok nyitását lehetővé 
tevő és könnyítő jogszabály rész-
leteit mutatta be pénteken Borboly 
Csaba tanácselnök és Tánczos Bar-
na, a mezőgazdasági tárca állam-
titkára. Az évek óta várt, hiányzó 
láncszemnek nevezett új lehetőség 
iránt megyénkből máris közel egy 
tucat település érdeklődik.
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A régóta várt kisvágóhidak 
engedélyeztetését és új-
ranyitását lehetővé tevő 

jogszabályt mutatta be pénteken a 
megyeházán tartott közös sajtótá-
jékoztatóján Borboly Csaba, Har-
gita Megye Tanácsának elnöke és 
Tánczos Barna, a Mezőgazdasági 
Minisztérium államtitkára.

Borboly: „2008 óta 
ezért harcolunk”
Mint Borboly Csaba kifejtette, a 

vágópontok újranyitásának ügyét 
a megyei önkormányzat 2008 óta 
kiemelten kezeli, főleg, hogy Romá-
nia uniós csatlakozása nyomán me-
gyénkben 21 kistérségi vágóhíd zárt 
be, a gyakorlatban lehetetlen helyzet-
be hozva ezzel a megye jószágtartóit a 
hús értékesítése és hagyományos ter-
mékekként való feldolgozása terén, de 
szintén hátrányos volt a megyében 
egyetlen, Gyergyószentmiklóson 
megmaradt vágóhídtól való nagy 
távolság a sürgős kényszervágások 
alkalmával is. Mint a pénteki tájé-
koztatón Márton István, a megyei 
önkormányzathoz tartozó vidékfej-
lesztési közhasznú egyesület igaz-
gatója hozzátette: előfordult, hogy 

a szerencsétlenül járt gazdának 800 
lejébe került volna az állat Gyergyóba 
történő szállítása, miközben a húsért 
a legjobb esetben is 500 lejt kapott 
volna. Borboly szerint a most meg-
született, a vágópontok létrehozását 
megkönnyítő jogszabály fontos lánc-
szem a helyi termelők helyi terméke-
inek helyi alapanyagokból való elő-
állításában is, ám ezzel kapcsolatban 
az elöljáró szerint a most megnyíló 
lehetőségeket a fogyasztókban és a 
turizmusban érdekelt panziótulajdo-
nosokban is tudatosítani kell. „A kis-
vágóhidak létesítése, akárcsak a Har-
gita megyei tej-kifli program vagy a 
hagyományos székely termékek nép-
szerűsítése mind azt a célt szolgálják, 
hogy a helyben megtermelt javak 
helyben kerüljenek feldolgozásra és 
fogyasztásra. Következő lépésként 
szeretnénk meggyőzni az élelmiszert 
árusító és turisztikai egységeket, 
hogy a helyi termékekből vásárolja-
nak, valamint a lakosság figyelmét is 
szeretnénk felhívni a helyi termékek 
fogyasztásának előnyeire, hozadékai-
ra” – tette hozzá az elöljáró.

2,5 számosállatban 
korlátozzák a napi vágást
Tánczos Barna államtitkár ugyan-

akkor már az Országos Állategész-
ségügyi Hatóság által napokban 
elfogadott rendeletet ismertette.  
A Hivatalos Közlönyben várhatóan a 
napokban megjelenő jogszabály szá-
mos olyan feltételt tartalmaz, amely 
a kistermelők helyi húsfeldolgozását 
és a biztonságos értékesítést könnyíti 
meg, de egyúttal átláthatóbbá is te-
szi a vágópontokra vonatkozó élel-
miszer-biztonsági szabályokat. „A 

vágópontokon ezentúl éves átlagban 
havonta legfeljebb száz sertést, ju-
hot, kecskét, húsz szarvasmarhát, il-
letve ezek bármilyen csoportosítását 
lehet levágni, azzal a feltétellel, hogy 
a fajok kombinációja nem lehet több 
naponta 2,5 számosállat (SZÁ) egy-
ségnél” – magyarázta Tánczos.

Az EU-s normarendszer szerint 
egy felnőtt szarvasmarha 1 SZÁ-
nak felel meg, míg a fiatal jószágok 
és borjak 0,50 SZÁ-nak számíta-
nak. A sertések közül a 100 kg felet-
tiek 0,20 SZÁ-val, a 100 kg alattiak 
0,15, a juhok, kecskék 0,10, míg a 
15 kg alatti bárányok, gidák, mala-
cok 0,05 SZÁ-val számítandók.

Nagy az érdeklődés
Mint Márton Istvántól megtud-

tuk, a kistérségi vágópontok enge-
délyeztetése iránt jelenleg Csíkszent-
tamásról, Jenőfalváról, Dánfalváról, 
Zetelakáról és Csíkszépvízről van 
komolyabb érdeklődés, de a koráb-
ban működött vágópontok újra-
élesztését tervezik további hat másik 

Hargita megyei településen is. Már-
ton azt is elárulta, a vágás és feldol-
gozás nyomán keletkező állati erede-
tű hulladékkezelés problémáját egy 
mozgóégető segítségével oldanák 
meg, amit a megyében nyíló kistér-
ségi vágópontokat periodikusan jár-
va, a vágóhidak üzemeltetői közösen 
tartanának fenn.

hírfolyam

> Ingyenesen felmérik a területeket. 
A mezőgazdaság fejlesztését célozza a  
Hargita megyében rövidesen elinduló,  
a Mezőgazdasági információs és tudásrend-
szer modernizálása elnevezésű program. 
Amint Tánczos Barna, a Regionális Fej-
lesztési és Turisztikai Minisztérium ál-
lamtitkára tegnap bemutatta, a program 
célja, hogy a megyei agrárnépesség szá-
mára társadalmi és gazdasági tanácsadást 
nyújtson a Világbanktól kapott összegek 

felhasználásával. Ebben lesz a gazdák se-
gítségére CDC Consulting Kft., amelyet 
Csák László képviselt.  Tánczos elmondta, 
térségünkben nem jellemző a több száz 
hektáros farmok üzemeltetése, de ez nem 
jelenti azt, hogy a tudásalapú gazdálko-
dásnak nincs jövője. A hatékony gazdál-
kodáshoz ma már modern technológiára 
és jó genetikájú terményekre van szükség, 
ezek megteremtéséhez azonban kellőkép-
pen informálni kell a gazdákat. A tanács-
adás csak része egy három részből álló pro-
jektnek. Az első alprojekt célja az EU által 

meghatározott állategészségügyi és élelmi-
szerhigiéniai alapfeltételek megteremtésé-
nek elősegítése, a második a mezőgazdasági 
kutatások fejlesztésén alapul, ennek apro-
póján két országos kutatóintézetet is lét-
rehoznak, a harmadik pedig a már említett 
információs központok létrehozása lenne. 
Az információs központ létrehozásával 
kapcsolatban Csák László elmondta, hogy 
az elkövetkezendő két hónap a felkészülés 
időszaka lesz a szolgáltató cég számára, és 
október első hetében beindul Csíkszere-
dában és Hargita megye három községé-

ben, Gyergyóremetén, Csíkszenkirályon és 
Homoródalmáson az információs irodák 
működése. Ezek a központok tájékoztatást 
nyújtanak a gazdáknak arról, hogy milyen 
uniós vagy állami támogatások pályázhatók 
meg, vagy hogyan juthatnak többletjöve-
delemhez. Borboly Csaba megyeitanács-el-
nök elmondása szerint a tanácsadó projekt 
segíti a már meglévő sikeres kezdeményezé-
sek fejlődését is. Mivel Hargita megyében 
kevesebb a megművelhető terület, mint 
más megyékben, a hangsúlyt a minőségre 
kell fektetni a termelésben. 
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Húsfeldolgozás: helyreáll a hiányzó láncszem
mit tartalmaz a jogszabály:

A rendelet értelmében, az állatjóléti és járványtani előírásoknak 
megfelelendő, a vágópontokon egyetlen fedett karám kialakítása 
szükséges. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor a jószágokat 50 
kilométeres körzeten belülről szállítják a vágópontra, és az állato-
kat a szállítást követően, azonnal levágják. „A vágóhidakon belül 
ugyanazok a helyiségek a feldolgozási folyamat több szakaszára is 
alkalmazhatóak, hűtőberendezés pedig kizárólag abban az esetben 
szükséges, amennyiben a hús frissen nem kerül feldolgozásra, illet-
ve a vágást követően nem szállítják el szakszerű tárolásra alkalmas 
feldolgozó egységbe. Emellett természetesen a helyiségeket úgy kell 
kialakítani, hogy tisztításuk, fertőtlenítésük könnyedén elvégezhető 
legyen” – magyarázta Tánczos Barna, a szaktárca államtitkára. Hoz-
zátette, a kiskapacitású vágóhidakban az állatnyilvántartásra alkal-
mas rendszerek bevezetése is szükséges, s csak fülszámmal rendelke-
ző jószágok levágása engedélyezett.

A rendelet továbbá azt is magában foglalja, hogy az üzemeltető-
nek a létesítmény területén biztosítani kell egy helyiséget a hatóság 
kizárólagos használatára, de ez a „helyiség” jelenthet csupán egy 
zárható szekrényt az üzemeltető irodájában. Az alkalmazottaknak 
megfelelő körülményeket kell biztosítani, hogy képesek legyenek 
betartani a személyi higiéniára vonatkozó előírásokat: az üzemel-
tetőnek így az öltözőkről, hideg-meleg vizes mellékhelyiségekről is 
gondoskodnia kell.

Tánczos Barna, Borboly Csaba és Márton István: tudatosítani kell mindenkiben a megnyíló lehetőségeket fotó: domján levente


