
A Goszhlebinszpekсija (GHI), orosz Állami Kenyér Felügyelet funkcióit a 
Rosszelhoznadzor-nak, az Oroszországi Föderáció Állat- és Növényegészségügyi 
Szolgálatának javasolta átadni a Mezőgazdasági Minisztérium. 

A GOSZHLEBINSZPEKСIJA (GHI), OROSZ ÁLLAMI KENYÉRFELÜGYELET FUNKCIÓIT, AMELY A GABONA, 
ILLETVE A FELDOLGOZÁSÁBÓL KAPOTT TERMÉKEK MINŐSÉGÉT ÉRTÉKELI, MÉG AZ IDEI ÉV VÉGE ELŐTT ÁLLÍTHATJÁK 

HELYRE. AZ ILYEN MEGHATALMAZÁSOK ÁTADASÁT A ROSSZELHOZNADZOR, AZ OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ 

ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT RÉSZÉRE FELAJÁNLOTTA A MEZŐGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. A 

VONATKOZÓ DOKUMENTUMOT ELŐ IS TERJESZTETTÉK A KORMÁNY ELÉ. 

A nyár közepén Dmitrij Medvegyev elnök támogatta azt az ötletet, hogy újra kezdje 
a működését az Állami Kenyérfelügyelet, amelyet 2004-ben szüntettek meg. Annak idején 
e felügyeleti hatóság a gabona minőségének átfogó ellenőrzését végezte, később pedig 
legtöbb funkciója a Gabona és Gabonafeldolgozási Termékek Biztonság- és 
Minőségértekelésének Szövetségi Központjához került át, amely a Rosszelhoznadzor 
illetékessége alá tartozik. 

Azonban az idei év júliusában két szövetségi törvény elfogadására került sor. Ennek 
következtében október végén hatályát vesztették az korábbi gabonaminőség értékelési 
rendszert szabályozó dokumentumok. A Mezőgazdasági Minisztérium most azt javasolja, 
hogy nemcsak a Rosszelhoznadzor számára hosszabbítják meg tovább a gabonapiac 
állami ellenőrzésére vonatkozó meghatalmazást, hanem az alárendelt szervezetére a GHI 
funkcióit adják át. Ennek a fejleménynek valószínűsége elég nagy, mert ebben az 
esetben az nem igényel nagy kiadásokat az állami költségvetésből.  

Eközben a komplex minőségértékelési rendszer azért szükséges, hogy semmi ne 
fenyegesse a fogyasztók egészségét. Ez azt jelenti, hogy a kenyérnek és más élelmiszernek 
a kiváló minőségű gabonából kell készülnie. Ezen kívül meg kell tudni, hogy mennyi, hol és 
milyen gabonát tárolnak, hogy ennek birtokában helyesen tervezzék a megfelelő belföldi 
fogyasztást, az exportot és a jövő évi termést. Továbbá a termelők és a magtárak 
tulajdonosai között felmerülő vitákat meg kell oldani. Az utóbbiak gyakran megtévesztik a 
mezőgazdasági termelőket, amikor a gabona felvásárlása során alá értékelik a termény 
súlyát és minőségi mutatóit. Annak következtében keletkezett jogvitákban többször 
éppen a Gabonaminőség Értékelési Központ vállalta a választott bíró szerepét. Ezáltal a 
gazdaságok számára 1-3 millió rubel spórolását tette lehetővé. 

Van egy másik ok, amiért – a szakértők szerint – újra kell támasztani a GHI-t. Ahogy 
elmondta ezt Alekszandr Hatuncov, a Gabona és Gabonafeldolgozási Termékek 
Biztonság- és Minőségértekelésének Szövetségi Központjának igazgatója, semmiképpen 
sem szabad megengedni, hogy a gabona világpiacán módosuljanak a befolyási 
övezetek. Mivel a gabona kiviteli tilalom feloldása óta, azaz alig több mint 4 hónapja, az 
élelmiszer nyersanyagának a világ 75 országába irányuló szállítási rendszerét hozta létre 
Oroszország. Most csak az egyiptomi piacon az orosz gabona részesedése körülbelül 85 
százalék. "Ma már egyesek nincsenek ezzel megelégedve, ezért a Rosszelhoznadzor 
újjászületett egész rendszerét próbálják lejáratni" – mondta Alekszandr Hatuncov. 
Lejáratásnak nevezte egyes médiumok jelentését, amelyek szerint október végén 
megszűnt maga a Gabona és Gabonafeldolgozási Termékek Biztonság- és a 
Minőségértekelésének Szövetségi Központja. "Ma a rendszer teljes mértékben 
működőképes, és teljes mértékben teljesíti a feladatkörét. Nem engedi sem behozatalát 
sem kivitelét a kifogásolható termékeknek" – mondta Hatuncov. 

Mindenesetre azt a döntést, hogy melyik hatóság fog értékbecslőként eljárni – 
egyébként meg kell jegyezni, hogy ez a feladatkör igen nyereséges lesz –, a kormány és a 



Duma hozza meg. Szakértők szerint várhatóan a Rosszelhoznadzor hatáskörének 
megszilárdítását és bővítését előíró "A gabonáról" szóló törvény elfogadására a jövő év 
elején, szilveszter után kerülhet sor. 

Eközben, a november 1-jére magtárokba helyezett bruttó mennyiség szerint 96 millió 
tonna gabonát takarított be Oroszország. Mivel figyelembe véve a szárítási és tisztítási 
veszteséget, amely a becslések szerint idén 7-8 % körül várható, a valós hozam már elérte 
a 90 millió tonnát. Összehasonlításképpen, a 2010-es száraz évben a termés 60,9 millió 
tonna szintjén volt. 
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