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Járványhelyzetben milyen
feladatuk és felelősségük van az

élelmiszerrel foglalkozó
kereskedőknek?

Sajnálatos  tény,  hogy hazánkban  is  ijesztő  méretű  a  koronavírus  betegség  kiterebélyesedése,
amely már nemcsak a fertőzöttek nagy számát jelenti, de több tucatnyi ember elhalálozását is.
Bár  a  kormány  március  közepén  megkongatta  a  vészharangot,  s  azóta  számos  védelmi
intézkedést bejelentett, azok betartása-betartatása néhol — enyhén szólva — kívánni valót hagy
maga  után,  melyekről  gyakorta  érkeznek  jelzések-észrevételek  a  világhálós  népújságunk
szerkesztőségébe. 

Értesüléseinkből arra következtetünk,  számos alkalommal muszáj  volt  a hatóságnak eljárnia a
rendelkezésre  fittyet  hányó  személyekkel  szemben,  ám  az  is  kiderül,  hogy  az  egyén
szemszögéből  mostanság a  kijárási  korlátozás  végrehajtása okozza a  legtöbb problémát,  ezen
belül  is  a  vásárlás  szabályozása.  Történetesen  a  vevőközönség  két  részre,  vagyis  a  65  éven
felüliekre és az annál fiatalabbakra megosztása. A nyugdíjas korúak ugyanis csak délelőtt 9 és
déli  12  óra  között  mehetnek  az  élelmiszerboltokba,  a  drogériákba,  a  piacokra  és  a
gyógyszertárakba, a többiek pedig a kora reggeli és a délutáni órákban tehetik meg ugyanezt. 

Az idősek — a 2018-as statisztika szerint — megközelítőleg 2 millióan vannak, a fiatalabbak —
14 életévtől  számolva — azonban több mint  6 millióan.  Az teljességgel  érthető,  ez utóbbiak
részére sokkal hosszabb idő áll  rendelkezésre,  hogy megvegyék  naponta a családjuk számára
legfontosabb árukat, amelyek a piacokon, a drogériákban és a patikákban általában zökkenők
nélkül  kaphatók  Más  a  helyzet  azonban  ott,  ahol  zöldséget,  gyümölcsöt,  húst,  kolbászt,
tejterméket,  kenyeret  és  péksüteményeket  kínálnak,  amelyek  zömét,  vagy  teljes  mennyiségét



elviszik  a  korai  vásárlók.  így azután a  nénik és bácsik már  csak az ott  hagyott  termékekből
válogathatnak. 

Az érintettek arról informáltak bennünket, hogy például a kifli,  zsömle,  jó minőségű paprika,
paradicsom, meg az alma, a banán és a mandarin fogy el hamar a kisebb falvak üzleteiben. A
szép korúak e helyzetet úgy élik meg. hogy lényegében diszkriminálva vannak, pedig az ilyesmit
tiltja a vonatkozó törvény!

Számos  kereskedő  az  ilyetén  gondot  úgy  kezeli,  hogy  az  előre  megrendelt  pékárút  nejlon
tasakokba téve értékesíti a vevőnek. Ez ugyan kedves és segítő gesztus, ami rendben is lenne,
csakhogy többen is szóvá tették, hogy a boltos által becsomagolt kifli, vagy zsemle elfogyasztása
után  kaparást  éreztek  a  torkukban.  Mindebből  azt  sejtik,  lehetséges,  hogy  a  kereskedő  nem
használt kesztyűt, amikor pékárukat csomagolta, vagy ha igen, az a védőeszköz nem volt kellően
fertőtlenítve. 

Sokan kérdezik:  vajon jelenleg  elő  írtak-e az  élelmiszerkereskedők részére  az  árukezelés
alapvető egészségügyi-higiéniai szabályai, s ha igen, ellenőrzik-e azok betartását, például az
üzlet tulajdonosai, fenntartói, működtetői, vagy az illetékes közegészségügyi hatóság? Mert
ha  e  vonatkozásban nincsenek követelmények,  vagy azok megszegőivel  szembeni  szankciók,
akkor bizony a koronavírus könnyedén fertőzhet az élelmiszerüzletekben is.

Mások arra figyelmeztettek: talán a vevőkiszolgálás szakmai részét képezheti az a módszer is,
hogy a megosztott vevőkör igényeinek kielégítését kellőképpen és szakszerűen szolgálhatja
a boltos, ha az érkezett árutömeg csak egy részét helyezi a korai vásárlók elé, 9 órától pedig
a termét többi mennyiségét viszi az eladótérbe 

Minthogy roppant valós és közérdekű tapasztalatról van szó, az ügyben mi csak annyit tehettünk,
hogy szakmai tájékoztatásért  eljuttattuk e cikkünket VÁMOS GYÖRGY úrhoz,  az  Országos
Kereskedelmi Szövetség főtitkárához, akit arra kértünk — figyelemmel a sajtószabadságról és

a  médiatartalmak alapvető  szabályairól szóló  2010.  évi  CIV.  törvény  9.  és 10.  §-aiban
foglaltakra,  amelyek  szerint a tisztségviselők,  a  hivatalos  és  közfeladatot  ellátó  személyek,  a
szükséges felvilágosításoknak,  adatoknak a rendelkezésre  bocsátásával  kötelesek elősegíteni  a
médiatartalom-szolgáltató tájékoztatási feladatának ellátását — mielőbb közölje velünk írásban a
tudnivalókat  arról: járványhelyzetben  milyen  feladatuk  és  felelősségük  van  az
élelmiszerrel foglalkozó kereskedőknek?  E választ természetesen azonnal közöljük a
rendszerváltozás veszteseinek készülő FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG  elektronikus hasábjain!
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