
„Jó és hasznos, de nem tel-
jes” – vélekedik a megye leg-
több szakembere a nemrégiben 
megjelent, kisvágóhidak létesí-
tését lehetővé tevő szakható-
sági rendeletről. A jogszabály 
ugyanis csak a szarvasmarhák, 
juhok és sertések levágását 
teszi lehetővé, a szárnyasok 
kimaradtak a rendeletből. A 
Hargita megyei önkormányzat 
révén viszont jelenleg kemény 
lobbitevékenység folyik a kis-
vágóhíd-jogszabály kiegészíté-
sére.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

A térség állattenyésztőinek 
hatékony segítséget nyújt-
hatnak a működő kisvá-

góhidak. Mint ismeretes, augusz-
tusban megjelent az Országos 
Állategészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Hatóság (ANSVSA) 
szakhatósági rendelete, amely 
lehetővé teszi a kistérségi, kiska-
pacitású vágóhidak létrehozását, 
aminek következtében már épít-
hetők, kérhetők az engedélyek a 
vágópontok berendezésére. Az 
említett egységek működtetésé-
nek jogáról „önszántából” mon-
dott le a román állam, az EU-s 
csatlakozás időszakában, hiszen az 
uniós szabályzók nem tiltották a 
kisvágóhidak működését. A dön-
tés azonban negatívan érintette az 
állattenyésztőket, főként a kény-
szervágások esetében lehetetlení-
tette el a termelők helyzetét. Az 
állatok engedélyezett vágóhídra 
szállítása legtöbb esetben többe 
került, mint amennyit kaphatott 
a húsért a gazda.

„2010 decembere óta folyama-
tosan a vágópontok működésének 
részletes kidolgozásával foglalko-
zunk, s többszöri felkérés után a 
hatóság végre elküldte Brüsszelbe 
javaslatunkat, s mivel az ottani 
konzultáción egyetlen tagállam 
sem fogalmazott meg ellenvetést, 
a 90 napos határidő lejárta után a 
hatóság elfogadta a rendeletet” – 
emlékezett vissza Tánczos Barna 
mezőgazdasági államtitkár.

Az örömbe némileg üröm is 
vegyült, hiszen a rendeletből ki-
maradt a baromfivágás, jelenlegi 
formájában kifejezetten szarvas-
marhák, juhok és sertések levá-
gására alkalmas kisvágóhidak 

létesítésére biztosít lehetőséget. 
A megyei agrárkamara, valamint 
Hargita Megye Tanácsának Vi-
dékfejlesztési Egyesületének szak-
emberei több baromfitenyésztő 
kérésére igyekeznek elérni a szak-
hatósági rendelet utólagos mó-
dosítását, hogy a baromfivágás is 
váljon lehetővé. 

A jelenlegi jogi keret igen-
csak korlátozott feltételekkel te-
szi lehetővé a baromfivágást. Az 
őstermelők létesíthetnek meg-
felelő technológiával felszerelt 
mikrovágóhidakat, ahol évente a 
saját farm állományából 2000 főt 
vághatnak és értékesíthetnek. Az 
említett szám sokak szerint gépe-
lési hiba, húszezer baromfi kellene 
szerepeljen a rendeletben, hiszen 
előbb kettőezerrel indítottak, 
majd az utólagos módosítások a 
levágható baromfik száma tízezer-
re emelkedett. A legfrissebb és 
érvényben levő szakhatósági ren-
delet azonban ismét kettőezerről 
beszél, noha húszezerre emelték 
volna a számot. Hiba vagy sem, 
mindegy, a rendeletben egyelőre 
2000 szerepel, és senki nem sietett 
a hibaigazítással. A jogszabály hát-
ránya, hogy a tenyésztői farmon 
kell történnie a vágásnak, ugyan-
ott kell megtörténnie az értékesí-
tésnek is, és kifejezetten csak a saját 
állomány levágására biztosít lehe-
tőséget a rendelet, kizárva a kisebb 
termelők számára nyújtható szol-
gáltatásszerű bérvágást. Ezt tenné 
helyre a kisvágóhidak létesítését 
engedélyező rendelet kiegészítése 
a baromfivágás lehetőségével.   

„Természetesen tisztában va-
gyunk azzal, hogy a nagyállatok 
vágására berendezett vágóhidak 
technológiája nem alkalmas a 
baromfivágásra, de nem is úgy 
képzelte el senki, hogy a marha-
vágásra alkalmas csigára húzza 
fel a mészáros a baromfit. Több 
magyarországi kisvágóhídon úgy 
oldották meg, hogy a nagyállat 
vágásra alkalmas egység mellett 
külön teremben felszereltek egy 
kiskapacitású baromfivágó vona-
lat. Egy fűtéssel-hűtéssel, enge-
délyeztetett helyszínen így meg-
oldódott a gazdák baromfivágási 
problémája. Hasonlóan működne 
itt is, ha sikerül kiharcolni a szak-
hatósági rendelet kiegészítését” 
– tájékoztatott Márton István, a 
Vidékfejlesztési Egyesület igaz-
gatója.

Hargita megyében jelenleg 
nem működik baromfivágásra 
alkalmas vágóhídi vonal, a nagy-
tenyésztők is kénytelenek élőál-
latként értékesíteni az állományt, 
vagy kivinni a megyéből bérvá-
gásra az engedélyezett vágóhi-
dakra, például Gyulafehérvárra. 
A jogszabály módosítása részben 
erre a problémára is megoldást 
jelenthetne, de a fő kedvezménye-
zettjei a kisgazdák, akik szakszerű 
körülmények között engedélye-
zett egységeken vágathatnák le 
az általuk tenyésztett baromfit, 
amely így eljuthatna a helyi pi-
acra, vagy vendéglátó-ipari egy-
ségek konyháira, használható ér-
tékesítési lehetőséget teremtve a 
termelőknek.

Agrárgazdaság

hírfolyam

> Aszály hátráltatja az őszi vetési mun-
kálatokat. Az augusztus elejétől immár két 
hónapja tartó csapadékhiány miatt egyre 
nagyobb lemaradásba kerülnek az őszi veté-
si munkálatokkal a Hargita megyei gazdák. 
Gyergyóban két hónapja egy csepp eső sem 
esett, míg a Csíki-medencében ez idő alatt is 
csak egy alkalommal, akkor is jéggel érkezett 
a csapadék” – mondta el lapunknak Török 
Jenő, a Hargita Megyei Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Igazgatóság vezetője. Mint 

magyarázta, a megyénkben őszi búzával szo-
kásosan bevetett 10 ezer hektárból a száraz, 
esőmentes időjárás miatt eddig mindössze 
300 hektáron került a mag a földbe. „Sok 
helyen olyan száraz, kemény a föld, hogy még 
szántani se tudtak. Bár az őszi búzát a gazdák 
a vetésforgót betartva rendszerint az idei bur-
gonya betakarítását követően, ugyanabba a 
földbe vetik, de a két hónapja tartó krónikus 
csapadékhiány miatt a legtöbben mégis kivár-
nak az őszi kalászosok vetésével” – magyaráz-
ta a szakember. Hozzátette, az életet adó eső 
elmaradása miatt nem lehetett szó sarjúkaszá-

lásról sem, ami az állattartó gazdáknak okoz 
nem várt takarmánykiesét, de erőteljesen visz-
szafogta az idei másodvetésű, zöldtrágyának 
szánt – repce, facélia és mustár – növények 
növekedését is, melyek a vízhiány miatt így 
megrekedtek. Lapunk érdeklődésére Keresz-
tes Vencel, a csíkszentmártoni Burgabotek 
mezőgazdasági társulás igazgatója kifejtette, 
az őszi csapadékmentes időjárás nem kedve-
zett a cukorrépának sem. Bár a kultúra beta-
karításának terén még nincs szó késésről, de 
a száraz talaj miatt egyelőre a cukorrépakom-
bájnok használata is kizárt lenne.
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 hirdetések

Sertések, juhok, szarvasmarhák kerülhetnek a kisvágóhídakra: baromfikat nem fogadhatnak

RVA MUREŞ INSOLVENCY SPECIALISTS
S.P.R.L.

– Marosvásárhely,  
G-ral Gh. Avramescu utca 4. szám –

a csődbe ment LAURA Kft. 
(Zetelaka 1315. szám) jogi felszámolói minőségében

nyilvános árverést szervez
az adós vagyonállományát képező ingó javak

értékesítésére:
l gomblyukvarró gép, 1 db, 137,5 lej;
l varrógép 5599, 1db, 96,5 lej;
l gomblyukvarró gép, 5 db, 51 lej;
l gombvarrógép, 1 db, 97 lej;
l CRM kompresszor, 1 db, 98,5 lej;
l Shirley varrógép, 6 db, 121 lej;
l Yuberd varrógép, 1 db, 97,5 lej;
l kazán, 1 db, 1 680,5 lej;
l garázsajtó, 1 db, 870 lej;
l atmos kazán, 1 db, 2 353 lej;
l kapurendszer, 1 db, 729,5 lej;
l Alex bútorgarnitúra, 1 db, 400 lej.

Az árverésre 2011. október 14-én 12 órakor kerül 
sor a csíkszeredai TRICOHAR Rt. székhelyén (Szent-
lélek utca 66. szám) és megismétlődik ugyanazon órá-
ban pénteki napokon (hivatalos ünnepnapok kivételé-
vel) a javak eladásáig. 

Az árverésen részt vehetnek azok a jogi és/vagy 
magánszemélyek, akik befizetik a kikiáltási ár 10%-át 
képező részvételi garanciát, valamint a részvételi díjat 
legalább 1 nappal az árverés időpontja előtt.

Bővebb felvilágosítás a 0265–269700,
0265–261019 vagy a 0756–086283-as telefonszámokon. 

RVA MUREŞ INSOLVENCY SPECIALISTS
S.P.R.L.

– Marosvásárhely,
G-ral Gh. Avramescu utca 4. szám –

a csődbe ment PRINT EXPRESS Kft. (Szé kely ud-
varhely, Bethlen Gábor utca 20. szám) jogi felszámolói 
minőségében 

nyilvános árverést szervez 
az adós vagyonállományát képező Bosch márkájú 

GTS100 típusú dekopírfűrész értékesítésére,
melynek ára 335 lej + TVA.

 Az árverésre 2011. október 14-én 12 órakor kerül 
sor a csíkszeredai TRICOHAR Rt. székhelyén (Szent-
lélek utca 66. szám) és megismétlődik ugyanazon órá-
ban pénteki napokon a javak eladásáig. 

Az árverésen részt vehetnek azon jogi és/vagy ma-
gánszemélyek, akik befizetik a kikiáltási ár 10%-át ké-
pező részvételi garanciát, megvásárolják a tenderfüzetet 
és bejelentik részvételi szándékukat legalább 1 nappal az 
árverés időpontja előtt.

Bővebb felvilágosítás a 0265–269700,
0265–261019 vagy 075640–086283-as

telefonszámokon. 

BAROMfIVágáS LEhETőSégéVEL EgéSzíTENék kI A jOgSzABáLYT

Bővítenék a kisvágóhidakat


