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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 04 perc.) 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok 
szeretettel köszöntök mindenkit a Gazdasági bizottság mai ülésén. Képviselőtársaim 
írásban előre megkapták a mai napra szóló meghívót és megkapták azt a jelzést is, 
miszerint módosul a mai ülés napirendje, mivel a T/14464. számú képviselői önálló 
indítvány tárgysorozatba vételéről szóló napirendi pont lekerült a mai ülés 
napirendjéről. Kérdezem, hogy az új változatú meghívóval kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, észrevétele, javaslata. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, 
kérdezem, hogy ki az, aki ezzel a tartalommal a mai ülés napirendjét elfogadja. Aki 
igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény? (Nincs 
jelzés.) Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nem volt. A bizottság egyhangú döntésével 
fogadta el a mai ülés napirendjét. 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes, így 
munkánkat megkezdjük. 

Tájékoztató az ún. élelmiszerbotránnyal kapcsolatos kérdésekről és 
a kormány e téren tett intézkedéseiről 

Az első napirendi pontunk: tájékoztató az úgynevezett élelmiszerbotránnyal 
kapcsolatos kérdésekről és a kormány e téren tett intézkedéseiről. Köszöntöm Zsigó 
Róbert államtitkár urat, illetve kollégáját a bizottság ülésén és meg is adom a szót 
államtitkár úrnak a bevezető elmondására. 

Zsigó Róbert szóbeli kiegészítése 

ZSIGÓ RÓBERT államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): Köszönöm 
szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! Először is 
köszöntöm mindannyiukat a mai ülésen. Köszönjük szépen az érdeklődő 
meghívásokat, Bognár Lajos helyettes államtitkár úrral együtt állunk rendelkezésükre 
akár a kérdések tekintetében is. 

A mai bennünket érintő napirendnek a címe egyrészt egy tájékoztató az üggyel 
kapcsolatban, másrészt pedig a kormány e téren tett intézkedéseiről szóló néhány 
mondat. Én megpróbálom nem nagyon húzni a bizottság idejét, és nyilván akkor, 
amikor észrevételek, kérdések vannak, amelyre tudunk, arra természetesen 
válaszolunk is. Ketté is választanám a napirend címe szerint az ügyet. Egyrészt adnék 
egy rövid tájékoztatót arról is, hogy pontosan hol állunk, illetve mi történt az elmúlt 
hetekben, hónapokban, másrészt pedig tájékoztatnám önöket, hogy a kormány 
milyen intézkedéseket tett a korábbi esztendőkben, illetve a február közepe óta 
kirobbant üggyel kapcsolatban. 

A Földművelésügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 2014. év végén végzett egy vizsgálatot, amelyben 24 
termékpárt vizsgáltak meg a kollégák. Ezek ugyanazon multinacionális gyártó 
ugyanazon márkájú élelmiszereit takarták, és az Ausztriában, illetve a 
Magyarországon vásárolt, egyébként ugyanazokban az áruházakban, 
áruházláncokban vásárolt termékeket takarták. 

Nagyon fontos előzetesen elmondani, hogy a termékek vizsgálata során, illetve 
az eredmények ismeretében élelmiszer-biztonsági problémát nem tártak fel a 
szakemberek, tehát olyan élelmiszer, amelyet le kellett venni a polcokról azért, 
merthogy nem volt biztonságos, ilyen nem volt. Itt elsősorban jogi - majd erre kitérek 
-, illetve erkölcsi, tisztességbeli kérdésről van szó. A vizsgálat azt mutatta, hogy a 
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megvizsgált 24 termékpár közül a többségében eltérő minőségűek voltak az 
élelmiszerek, eltérő összetételűek voltak az élelmiszerek, és kimondhatjuk talán, hogy 
bizonyos Magyarországon kapható termékek silányabb minőségűek voltak, mint 
ugyanazon párja mondjuk Ausztriában. 

Ha megengedik, akkor néhány rövid példát említek önöknek, hogy milyen 
problémákkal találkoztunk. Egyrészt volt egy olyan halkonzerv, amely ugyanolyan 
csomagolásban, ugyanolyan kiszerelésben volt, a Magyarországon kapott vagy 
vásárolt termékben kevesebb volt a tonhal, mint az Ausztriában vásároltban. A súlya 
egyébként ugyanakkora volt. Elmondhatjuk tehát, hogy ez ilyen tekintetben nem 
tisztességes. Ugyanúgy volt olyan üdítőital, amelynél másfajta, illetve több cukrot 
tartalmazott a magyar minta, mint például az Ausztriában vásárolt minta. Volt olyan 
levespor, aminél kevesebb is volt a zacskóban, mint az Ausztriában vásároltban, a 
májgombóc feleannyi volt benne, és sokkal - azt gondolom, itt talán nyugodtan 
elmondhatjuk - silányabb minőségű ételt tudtak készíteni a kollégák a 
Magyarországon vásároltból, mint mondjuk az Ausztriában vásároltból. 

Általánosságban elmondható, hogy felháborítónak tartjuk az ügyet, hiszen ez 
kettős mérce a Magyarországon - ebben az esetben, a vizsgálatok során - forgalomba 
hozott élelmiszerek tekintetében. Tehát elmondható általánosságban, hogy más 
összetételű, más minőségű, több esetben silányabb minőségű termékeket tudtak 
vásárolni Magyarországon a magyar vásárlók, mint amit ebben az esetben 
Ausztriában. 

Akkor közzétettük ezen vizsgálatok eredményeit, de nem volt nagy 
sajtóvisszhang. Viszont azt tudni kell, hogy a környező közép-kelet-európai, 
mondhatjuk talán visegrádi országok hatóságai is, minisztériumai és hatóságai is 
végeztek hasonló felméréseket, és most tél végén, a szlovák hatósági vizsgálat 
eredménye is ugyanolyan vagy hasonló következtetésre jutott, mint a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Tehát Szlovákiában is rosszabb minőségűek 
voltak, más minőségűek voltak az élelmiszerek, mint mondjuk az Ausztriában 
vásároltak. 

Azt hozzá kell tennem egy rövid megjegyzésben, hogy többször hallottuk az 
elmúlt hetekben, hónapokban, hogy valószínűleg azért is lehet ez az eltérő összetétel, 
merthogy más a fogyasztói ízlésvilág a két ország között. Én azt gondolom, hogy az 
élelmiszer-feldolgozási ágazatot tekintve bizonyosan látjuk, hogy ha valaki a Távol-
Keletre szállít élelmiszert, ott valóban más az ízlésvilág, de mondjuk Ausztria és 
Magyarország, vagy egy másik példával élve: Csehország és Németország között azért 
olyan nagyon nagy különbségek nincsenek. 

Az elején is említettem, hogy én kettéválasztanám a dolgot, egy tisztességbeli 
és egy erkölcsi vagy jogi térre. Azt gondolom, hogy az az eljárás, hogy multinacionális 
élelmiszergyártó cégek - merthogy ebben az esetben élelmiszerekről beszélünk - más 
összetételű, más minőségű, több esetben rosszabb minőségű élelmiszereket hoznak 
forgalomba Magyarországon, mint mondjuk a nyugat-európai országokban, ez nem 
megengedhető. Ha a jogi részét nézzük, akkor erre mindenképpen az Európai 
Bizottságnak van lehetősége és szerintünk felelőssége is, hogy jogi értelemben ezt az 
ügyet rendezze, hiszen ma az európai élelmiszerjog szerint - most nagyon lesarkítva 
és nagyon leegyszerűsítve, ezt egyébként az illetékes biztos is elmondta egy 
nyilatkozatában - az az eljárás, hogy Magyarországon ugyanazon terméket más 
összetételben lehet megvásárolni, mint mondjuk Nyugat-Európában, ez az 
élelmiszerjognak megfelel akkor, hogyha ezt jelölik az élelmiszeren, hogy másfajta 
összetevőből áll. Mi meg azt gondoljuk, hogy az Európai Unió közös piacán minden 
vásárlónak, minden polgárnak joga van ugyanazon gyártó ugyanazon márkájú 
termékét ugyanolyan minőségben, összetételben megvásárolni. 
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Mi ezt a problémát korábban is, 2015-ben is jeleztük, Fazekas Sándor 
miniszter úr 2016-ban az Európai Unió Mezőgazdasági és Halászati Tanácsának az 
ülésén is jelezte az Európai Unió illetékesei felé, akkor mindig azt a választ kaptuk, 
hogy ez az európai uniós jog szerint rendben lévő. 

És akkor itt rátérnék arra, hogy mit is tett a kormány az ügy kirobbanása óta. 
Egyrészt éppen azért, hogy teljesebb, átfogóbb képet kapjunk, Fazekas Sándor 
miniszter úr február 20-án elrendelt egy újabb átfogó vizsgálatot, amely közel száz 
élelmiszerpárt érint. Sokan kérdezték, hogy milyen termékekről van itt szó. 
Termékeket nem tudok megnevezni, és nem is lenne szerencsés, hiszen az átfogó 
vizsgálat végén, amikor minden termékkel végeztünk, akkor tudunk egy átfogó hiteles 
képet nyújtani arról, hogy milyen eredmények is születtek, és milyen termékeket 
vizsgáltunk. Termékcsoportokról tudok beszélni, különböző fűszereket, 
természetesen alkoholos és alkoholmentes italokat vizsgálunk, konzerveket, 
fagyasztott élelmiszereket, édesipari termékeket, illetve tejtermékeket vizsgálnak a 
kollégák.  

Azt is tudniuk kell a módszertanról, hogy ez részben laboratóriumi vizsgálat, 
részben jelölésbeli vizsgálat. Természetesen nem a mi hatáskörünkbe tartozik, de ahol 
tudjuk, ott az árakat is összehasonlítjuk egymással, habár az ellenőrzésnek nem ez a 
célja, és érzékszervi vizsgálatokat is végzünk. Ez az érzékszervi vizsgálat - hogy megint 
egy kitérőt tegyek - nem egy ilyen szubjektív kóstolgatás, ezt akkreditált 
laboratóriumi körülmények között végzik olyan szakemberek, akik képzettek, illetve 
folyamatosan továbbképzettek, az érzékszervi vizsgálat nemcsak Magyarországon, 
hanem az Európai Unióban is bevett szokás ilyen esetben. 

Arról is szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy ebben az esetben nemcsak 
Ausztriában vásárolnak terméket a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
szakemberei. Azt tudniuk kell, hogy külföldön hatósági mintát nem tudunk venni, 
hanem csak vásárolni tudunk, nemcsak Ausztriában, hanem több nyugat-európai 
országban vásárolnak termékeket, éppen azért, hogy teljesebb képet kapjunk. 

Ennek a vizsgálatnak az eredményei a reményeink szerint a jövő héten 
készülhetnek el, és akkor természetesen tájékoztatni fogjuk a közvéleményt arról, a 
vásárlókat, a gyártókat, mindenkit, hogy milyen termékeket vizsgáltunk, illetve hogy 
milyen eredményekre vezettek ezek a vizsgálatok. 

Március 2-án ez ügyben is volt egy visegrádi négyek csúcstalálkozó, ahol a V4-
ek miniszterelnökei tárgyaltak erről az ügyről is, és erős jelzéssel éltek az Európai 
Bizottság felé, hogy azt várják a V4-országok, hogy az Európai Bizottság foglalkozzon 
az üggyel, keressen és találjon is erre jogi megoldást. 

Ugyanígy, március 6-án, az Európai Unió Halászati és Mezőgazdasági 
Tanácsának az ülésén közös szlovák és magyar javaslatra szóba került és tárgyalt a 
Tanács erről az ügyről. Azt tudom mondani, hogy egy széles körű összefogás jött létre 
ezzel kapcsolatban, hiszen a szlovák-magyar előterjesztés mellé még hat ország, 
Szlovénia, Horvátország, Görögország is csatlakozott. Tehát az Európai Unió 
közösségéből nagyjából 100 millió embert magába foglaló országcsoport kéri, jelzi az 
Európai Bizottságnak, hogy ezzel az üggyel mindenképpen foglalkoznia kell. 

És akkor itt, a vége felé engedjenek meg egy szélesebb körű, rövid 
tájékoztatást, merthogy arról tájékoztatnom kell önöket, hogy a magyar kormány 
minden esetben kiáll a magyar családok, illetve a magyar vásárlók érdekei mellett, és 
addig, amíg ez az ügy nem tisztázódik, amíg az Európai Bizottság nem talál erre 
megoldást, addig minden vásárlónak, minden magyar családnak ajánljuk figyelmébe 
a Magyarországon termelt, Magyarországon feldolgozott kiváló minőségű 
élelmiszereket. 
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A magyar élelmiszerek minőségének növelése tekintetében az elmúlt 
esztendőkben több lépést is tett a kormány. Egyrészt folyamatosan felülvizsgáljuk a 
Magyar Élelmiszerkönyv előírásait, szigorítjuk, illetve a mai kor követelményeinek 
megfelelően változtatjuk az előírásokat. Legutóbb éppen például a 
húskészítményekkel kapcsolatban történt ilyen változás. Megszigorítottuk 
gyakorlatilag a húskészítményekben lévő hústartalom százalékát, tehát megemeltük, 
szigorítottuk a hús fogalmát is, hogy mit nevezhetünk húsnak, és a pékáruk, illetve a 
kenyerek tekintetében is történt ilyen változás. 

Ami ezen téma kapcsán teljesen jogosan felmerül, az a vásárlói tudatosság 
erősítése, amelyet azt gondoljuk, hogy a vásárlók mindenkori aktuális információval 
való ellátása takar. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal az elmúlt öt 
esztendejében, hiszen éppen március 15-én volt a Nébih 5 éves, több olyan 
szemléletformáló programot indított, amelynek a következménye az lehet, hogy a 
vásárlók több hiteles információval rendelkeznek, például abban a tekintetben, hogy 
milyen élelmiszert vásároljanak. Egy példát engedjenek meg: például a Szupermenta 
programot végzi a Nébih 2014 óta. Ez azt jelenti, hogy minden hónapban egy-egy 
termékcsoportba tartozó élelmiszereket megvizsgálnak a szakemberek 
laboratóriumban, érzékszervileg és az eredményeket nyilvánosságra hozzák a 
honlapon, éppen azért, hogy aki ilyen termékekből vásárolni akar, az már a vásárlás 
előtt tudja, hogy milyen élelmiszert vegyen. 

Természetesen abban az esetben, hogyha hatósági, törvénybe ütköző 
problémát találnak, akkor az eljárásokat is megindítják ilyen tekintetben a Nébih 
szakemberei. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Én röviden ennyit szerettem volna 
bevezetőül mondani, és természetesen hogyha van kérdésük, és tudunk, akkor arra 
helyettes államtitkár úrral együtt szívesen válaszolunk. Köszönöm szépen a szót, 
elnök úr. 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr, a részletes bevezetőt. 
Képviselőtársaimnak adom meg a lehetőséget arra, hogy véleményüket elmondják 
vagy kérdéseket tegyenek fel államtitkár úrhoz vagy helyettes államtitkár úrhoz. 
Önöké a szó, képviselőtársaim! 

Elsőként Z. Kárpát Dániel képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ahogy az 

előttünk fekvő részletes anyagból is kiderül, itt azért egy nagyon alapos 
háttértanulmány készült ahhoz a témakörhöz, ami előttünk fekszik, és el kell hogy 
mondjuk, hogy amikor államtitkár úrral először találkoztunk ebben a témakörben, 
akkor még a Fogyasztóvédelmi bizottság ülésén ültünk. Volt egy ilyen önálló 
bizottsága az előző ciklusban a Háznak, és 2010-2011 magasságában ez egy nagyon 
komoly és nagyon alaposan tárgyalt témakör volt. Tehát mindaz a versenyhátrány-
tömeg, amivel a magyar gazdaság kell hogy szembesüljön Nyugat-Európa 
tekintetében és a multicégek elképesztő kettős mércéje, ez bizony egy részletesen 
kifejtett témakör volt akkor. 

El kell hogy mondjuk, hogy jó pár év telt el, mire elénk került egy ilyen 
részletes anyag, pedig rengeteg mindent lehetett, kellett és kellett volna tenni az 
érintett időszakban. Vagy a magyar termékmegjelölések kapcsán, a védjegytörvény 
módosításával itt elindult egyfajta cselekvési kísérlet, ami bár nem lett tökéletes, de 
kétségkívül elmozdulást jelentett az alapállapottól kezdve. Az alapállapot az volt, hogy 
afrikai, dél-amerikai, távol-keleti cikkeket lehetett magyar termékvédjeggyel kiszórni 
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a vásárlók elé, tehát egy elképesztő rendszer élt és létezett 2010 magasságában, ezen 
sikerült finomítani. 

Ugyanakkor hatalmas romantikus illúziónak érzem azt, hogy egy bizottsági 
vagy bármilyen EU-s beadványtól várjunk átfogó sikert. Itt nagyjából egy évvel a 
választások előtt most felmelegítette ezt a témát a kormányzat, én azt mondom, hogy 
helyesen. Tehát engem nem is nagyon érdekel, hogy ez egy kampányízű, 
kampányszagú témafelvetés-e vagy pedig teljesen komoly szándék, bízom az 
utóbbiban. Ugyanakkor az intő jel, hogy nemcsak a Fogyasztóvédelmi bizottságot 
számolta fel ez a mostani kormányzat, a Fogyasztóvédelmi bizottságot beleintegrálta 
ebbe a gazdasági megabizottságba, ily módon a működési feltételeit nem 
lehetetlenítette el, de azért egy önálló bizottság súlyát ne kezeljük le. Sajnálatos 
módon ez egyértelműen csorbítás. 

Visszautalhatnék arra is, hogy az eltelt években adott esetben egy szociális 
bolthálózat országos kialakításával el lehetett volna érni azt, hogy bizony, a magyar 
termékek volumene, egyáltalán a marketingje egy sokkal szélesebb merítést nyerjen. 
Sajnos, ezt sem sikerült keresztülvinni. Ugyanígy, ha emlékeim nem csalnak, talán az 
egyetlen előző ciklusbéli jobbikos módosító javaslat, ami keresztülment a 
kormányzati áradaton, az pedig az volt, amikor is a Jobbik javasolta, hogy az érintett 
multicégek maximális bírsághatárát emeljük fel a többszörösére. Előttem most egy 2 
milliárd körüli összeg dereng, de pontosan le lehet ellenőrizni ezen emelés 
volumenét. Azt látjuk, hogy ezen kívül más komoly előrelépésről nem számolhatunk 
be. 

Még egyszer mondom: egy bizottsági vagy EU-s beadványtól átfogó sikert én 
nem várnék, hiszen nagyjából azoktól várjuk az igazságtételt, akik ezt a gépezetet 
működtetik. Sokkal jobban érdekelne az, hogy a kormányzat - és államtitkár úrhoz 
fordulok ezzel kapcsolatban - stratégiai szerződései tekintetében, amelyek egy részét 
az érintett cégekkel vagy azokhoz nagyon hasonló társaságokkal kötötte, támasztott-e 
bármilyen kikötést azt illetően, hogy ezek az akár minőségbéli, akár árbéli eltérések 
visszaszoruljanak, a nulla felé közelítsenek. Tehát a stratégiai szerződések aláírását 
megelőző tárgyalásokon volt-e szó erről a témakörről, történt-e a magyar kormány 
részéről olyan kikötés, amely a megoldás felé mutatott volna? 

Nagyon fontos lenne -nemcsak a minőségbéli, hanem az árdifferencia 
tekintetében is - nemcsak az uniós szervektől várni a beavatkozást, hanem 
álláspontom szerint közvetlenül tárgyalóasztalhoz ülni azokkal a társaságokkal, 
amelyek ezt a mechanizmust működtetik. Nyilván, feltételezem, majd rendszeresen 
sor kerül hasonlóra. Ennek az eredményeiről, terveiről azért egy pár szót 
megoszthatnának velünk azt illetően, hogy a közvetett beadvány mellett ezen 
közvetlen mechanizmustól várnak-e egyáltalán érdemi elmozdulást. És nagyon fontos 
lenne azt tudnunk, hogy az egész kettősséget működtető, az árakat és béreket illető 
óriási differencia feloldása tekintetében mit tervez a kormányzat. 

Mi számtalanszor kértük számon önökön azt, hogy a stratégiai szerződések 
aláírását megelőzően tettek-e a bérek felzárkóztatása irányába bármilyen kikötést, 
javaslatot. Tehát ez egy teljesen jogos, legitim felvetés volt a részünkről. Látszólag 
nem kapcsolódik a legszorosabban a témához, ugyanakkor az a béreket illető 
elképesztő aránytalanság, ami fellelhető Kelet és Nyugat viszonylatában, egyenesen 
táplálja azt az aránytalanságot, amelynek egyik tünete, egyik következménye az, ami 
előttünk fekszik: a minőségbéli eltérések, a munkavállalókkal való bánásmódot illető 
eltérések. Tehát a minden összefügg mindennel alapon, államtitkár úr véleményét azt 
illetően is szeretném kérdezni, hogy az árak mellett a bérek differenciálódása 
ellenében hogyan kívánnak, hogyan tudnak fellépni.  



10 

Nagyon örülök neki, hogy a hátralévő egy évben azért ez egy kiemelt téma lesz, 
sokkal jobb lett volna, hogyha az egész ciklust erre fordítják, tehát ezen terület 
kiemelt kezelésére, de ne becsüljük le ezt sem, próbáljunk meg a hátralévő egy évben 
a lehető legtöbbet megtenni ezen a területen. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További felszólalási igény a képviselők 

részéről van-e? Igen, Volner János képviselő úr, öné a szó! 
 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Először is fel 

szeretném hívni képviselőtársaim figyelmét arra, hogy a V4-ek csúcsán, amikor szóba 
került ez a kérdés, akkor milyen álláspontok hangoztak el és mekkora terjedelemben. 
Azt kell mondjam, hogy Orbán Viktoré volt az egyetlen, ami semmitmondó volt, és a 
miniszterelnöknek gyakorlatilag - érdemes idézni szó szerint - ennyi volt az összes 
véleménye: „Az ügyben kettős mérce érvényesül az Európai Unió piacán, ebből a 
szempontból másodrendűnek minősülnek Közép-Európa polgárai.” És itt már le is 
zárta a kérdést. 

Tehát Orbán Viktor ezzel a kérdéssel nem kíván foglalkozni. Érdemes 
megnézni ehhez képest mondjuk Robert Fico szlovák miniszterelnöknek a 
véleményét, még egy európai kezdeményezés elindítását és kormányzati támogatását 
is kilátásba helyezte. Hát, ő valóban küzdött a szlovák érdekekért, Orbán Viktor 
gyakorlatilag nem tett semmit. Még egyszer mondom: a legrövidebb és 
legtartalmatlanabb hozzászólás az övé volt ezen a V4-es csúcson. 

Nagyon fontos azt látni, hogy amikor bevezette a kormány a népegészségügyi 
termékadót, ismertebb nevén a csipszadót, akkor gondoskodott arról, hogy az 
adóbevételhez hozzájusson a költségvetés, azonban akkor, amikor tapasztalják nap 
mint nap, akár a civil fogyasztóvédelmi szervezetek felhívása nyomán azt, hogy 
eltérnek minőségben a Magyarországon forgalmazásra kerülő élelmiszerek a Nyugat- 
Európában használtaktól, akkor nem tettek ezután semmit. Még annyit sem, hogy 
megkülönböztessék ezeket a termékeket oly módon, hogy ráírják, hogy ez silányabb 
minőségben készül el, mint a nyugat-európai. 

Hölgyeim és uraim, ebben a kormány az égvilágon semmit nem tett. A 
csipszadót bevezették, újabb adóterhet, olyan adóterhet fizettettek a magyar 
emberekkel, amit korábban nem kellett fizetni, olyan egzotikus adókkal van tele most 
már Magyarország, amit korábbi ciklusokban nem kellett fizetni, de ennek a 
kérdésnek a kapcsán az égvilágon semmilyen intézkedés nem történt. 

A kérdés az, hogy mit lehet tenni. Lehet tenni azt, amit Orbán Viktor, rögzíteni 
a tényeket, hát igen, másodrendűen vagyunk mi, magyarok kezelve, aztán nem 
csinálunk ebben az ügyben semmit. Lehet harcolni a nemzeti érdekekért, úgy, ahogy a 
szlovákok teszik, és ahogy példát mutatnak Orbán Viktor magát nemzetinek mondó 
kormányának, vagy lehet itt, az Országgyűlésben például olyan törvényeket hozni, 
ami tudatosítja a fogyasztókban azt, hogy egyes multik silányabb minőségű 
élelmiszert tesznek eléjük a polcokon, mint amit Nyugat-Európában lehet kapni. 
Ennek a forgalomcsökkentő hatása meggyőződésem szerint elég lenne ahhoz, hogy 
ezek a multik lépjenek és a nyugat-európaival megegyező minőségű termékeket 
kezdjenek el forgalmazni. De addig, amíg a kormány ebben az ügyben az égvilágon 
semmit nem tesz, addig nem várhatunk természetesen változást sem. Köszönöm 
szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tóth Csaba alelnök úr kért szót. Öné 

a szó! 
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TÓTH CSABA (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Tisztelt Államtitkár Úr! Köszönjük szépen a részletes tájékoztatást. Egy mondatára 
visszautalnék azonban, azt mondta, hogy nemrégiben indítottak vizsgálatot száz 
termék vizsgálata kapcsán, ahol az eredmény a jövő héten várható. Én úgy gondolom, 
hogy akkor egy kicsit korai volt ma ezt napirendre tűznünk, hiszen meg kellett volna 
várni ennek a vizsgálatnak az eredményét, tehát akkor lenne értelme erről beszélni, 
hogy a száz termék vizsgálata kapcsán milyen eredményeket fogunk tapasztalni, és az 
alapján akkor lehet majd részletes javaslatokat is tenni, kidolgozni, gondolom. 

Úgyhogy én azt javasolnám a bizottságnak, hogy ahogy megvan a részletes 
vizsgálat eredménye, akkor hozzuk ezt a nagyon fontos kérdést vissza ide, a bizottság 
ülésére és tudjunk róla tárgyalni és megvitatni azokat az intézkedéseket akkor, amiket 
a bizottság is tud támogatni. Úgyhogy ez lenne a javaslatom, hogy amikor megvolt, 
akkor újra tárgyaljunk erről mindenképpen. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm a javaslatot, alelnök úr. Meg is fogadom, tehát amikor 

államtitkár úr ezt felvetette, hogy ez az újabb részletes vizsgálat a közeljövőben 
lezárul, akkor természetesen én magam is javasoltam volna, hogy ezt hozzuk vissza 
ide, a bizottság ülésének a napirendjére. Azt gondolom, hogy nem felesleges az, hogy 
ma tárgyalunk erről a dologról, hiszen ahogy államtitkár úr is fogalmazott, ez már egy 
régebb óta folyamatban lévő vizsgálatok sokaságának a zanzája vagy kivonata, amiről 
ma tájékoztatta a bizottságot. És nem állunk egyedül ezzel a kérdéssel, hiszen 
részletes vizsgálati anyagokról kaptunk tájékoztatást a szlovák hatóságok által 
lefolytatott vizsgálatok tekintetében, és ez ma az európai tanácsi kezdeményezés, 
amelyhez, ahogy államtitkár úr is elmondta, a szlovák-magyar beadványhoz még hat 
európai uniós tagország csatlakozott. Tehát gyakorlatilag 100 millió embert képviselő 
kormányok vannak a mi kezdeményezésünk mögött. 

Kérdezem, hogy van-e még hozzászólás. Igen, Hadházy Sándor képviselő úr. 
Öné a szó! 

 
HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Államtitkár Úr! Nagyon örülök annak, hogy ez a kérdés felmerült, mert ez egy 
nagyon régóta olyan kérdés, ami foglalkoztatja a fogyasztók, az emberek életét. 
Emlékezzünk vissza, hogy még talán a rendszerváltás előtti időszakban, amikor az 
ausztriai bevásárlóközpontok elérhetővé váltak, elérhető közelségbe kerültek, akkor 
nagyon sokan kijártak vásárolni és mondogatták, hogy ez kintről van, ez egészen más 
minőség, mint amit itthon lehet kapni. 

Tehát ez egy régóta húzódó kérdés, és nagyon fontosnak tartom magam is, 
hogy rendet tegyünk ebben a kérdésben. 

Az egészségkárosító hatás hál’ istennek nem kimutatható, viszont a minőségi 
eltérések egyértelműek. Azt gondolom, hogy az egyik feladatunk az, hogy 
megerősítsük a magyar élelmiszeripart, a feldolgozóipart és versenyképessé tegyük 
ezt az ágazatot a nyugati versenytársakkal szemben. Ezért rendkívül fontos az és 
örömömre szolgál, hogy egy nagyon komoly támogatási politika tapasztalható a 
magyar mezőgazdasági termékek feldolgozása, az élelmiszeripar területén, én bízom 
abban, hogy ez belátható időn belül elfogadható eredményeket hoz, és kialakul az a 
fogyasztói szokás, hogy támogatva a hazai ipart, egyre nagyobb mértékben 
támaszkodhatunk a hazai alapanyagokra, a hazai élelmiszerekre. 

Itt felmerül a versenyképesség kérdése. Jelen pillanatban még nem 
rendelkeznek a magyar feldolgozók megfelelő forrásokkal, tőkével, ezért az árversenyt 
tartósan nem képesek megvívni eredményesen. Az államnak további segítséget kell 
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nyújtania ahhoz, hogy ez a versenyképesség valóban tartós legyen, és általános 
legyen. 

Az összefogást messzemenően tudom üdvözölni, és azt gondolom, hogy ez is 
abba a gondolatkörbe tartozik, hogy Európa vezetőinek egy része abban gondolkodik, 
hogy legyen kétsebességes az Európai Unió, legyen egy preferáltabb régió és legyen 
egy másodosztályú régió. Én nem tudom ezt elfogadni semmilyen formában, és 
minden eszközt meg kell ragadnunk annak érdekében, hogy ezt a gyakorlatot, 
amelyet a külföldi multik akár a V4-ek országaival, akár Kelet-Európával, akár más 
relációval tanúsítanak, ezt mielőbb meg tudjuk szüntetni. Ehhez egy politikai 
összefogás szükséges. 

Úgyhogy én tudom üdvözölni a kormány eddigi politikáját és törekvéseit. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További hozzászólási igény van-e? (Nincs 

jelzés.) Amennyiben nincs, akkor államtitkár úrnak adom meg a szót, hogy választ 
adjon az elhangzott kérdésekre. 

Zsigó Róbert válasza 

ZSIGÓ RÓBERT államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): Köszönöm 
szépen a szót. Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Urak! Azokra a kérdésekre próbálok 
válaszolni, amikre tudok, mármint ami az én területemet érinti, a cipész maradjon a 
kaptafánál, az élelmiszerminőséggel kapcsolatban tudok válaszolni a kérdésekre. 
Nem a Földművelésügyi Minisztérium az, aki a stratégiai megállapodásokat megköti a 
különböző cégekkel, de természetesen azt tudom mondani, hogy minden tisztességes 
vállalkozás a partnerünk, mindenkire számítunk abban a munkában, amely például 
az élelmiszerek minőségét ebben a tekintetben befolyásolja. 

A bérekről is tudok beszélni, merthogy a kormány az elmúlt esztendőkben a 
legtöbb ágazatban béremeléseket hajtott végre, nem akarom végigmondani, hogy 
milyen állapotban vettük át a kormányzást 2010-ben, hogy volt-e gazdasági lehetőség 
arra, hogy a béreket emeljük, de azért azt el tudjuk mondani, hogy minden tőlünk 
telhetőt, amit a gazdaság megerősítésére, és ezek következtében a bérek emelésére 
lehetett, azt megtettük. Gondolok itt legutóbb például a minimálbér, illetve a 
szakmunkás minimálbér megemelésére. 

Ami a témát érinti, Z. Kárpát Dániel képviselő úrnak szeretném azt mondani, 
hogy ha ez derült volna ki az én bevezetőmből, akkor valószínűleg én hibáztam, de 
nem gondolom és nem is mondtam azt, hogy azzal, hogy az Európai Bizottsághoz 
fordult Magyarország, a V4-ek, illetve az a 8 ország, amelyről én beszéltem, az 
megoldaná önmagában a problémát. Tehát nincsen ilyen illúziónk, nem erről 
beszéltem, mert emellett a magyar kormány az elmúlt esztendőkben minden tőle 
telhetőt - a földművelésügyi kormányzat is - megtett, amint a bevezetőmben is 
említettem, a magyar élelmiszerek minőségének az emelése tekintetében, és 
egyébként, amiről képviselő úr is beszélt, a magyar élelmiszerek, a helyi élelmiszerek 
minél nagyobb elterjedése tekintetében. Engedjenek meg két példát. 

Az egyik, hogy 2010-et követően változtattunk és könnyítettünk azokon a 
szabályokon, amelyek például a helyi termelői piacok létrehozását, illetve a helyi 
termelők számának a növelését segítették, éppen azért, hogy a vidéki településeken 
azoknak, akik ezzel foglalkoznak, valóban legyen megfelelő helyük és legyen 
lehetőségük arra, hogy az általuk megtermelt egészséges, biztonságos, kiváló 
minőségű élelmiszereket a családok asztalára juttassák. Nagymértékben 
megnövekedett a helyi termelői piacok száma, és megduplázódott emlékeim szerint a 
termelők száma is. Tehát azt gondolom, hogy ez egy fontos lépés volt. 
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Nem akarok visszaélni a bizottság idejével, hogy mindent felsoroljak, még egy 
példát szeretnék mondani: 2015-ben, majd 2016-ban is a Földművelésügyi 
Minisztérium, miniszter úr személyesen meghirdette a helyi termék éve 
programsorozatot, amelynek a következtében az ország több pontján, 23 pontján 
talán olyan fórumokat tartottak szakemberek - ez az Agrárkamara, a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, a Nemzeti Művelődési Intézet -, amellyel 
megpróbáltak segíteni azon helyi termelőknek, akik most kívánnak belevágni ebbe a 
feladatba, vagy már dolgoztak ezen, hogy minél könnyebben tehessék ezt, minden 
segítséget, információt megkaphassanak, hogy ezt megtehessék. De például a Helyi 
termék éve program keretében adtunk lehetőséget több mint száz kistermelőnek arra, 
hogy a tavalyelőtti OMÉK-on be tudjanak mutatkozni ingyenesen. Tehát kaptak 
standot, helyet azért, hogy Budapesten bemutathassák azokat a termékeket, 
amelyeket helyben termelnek. 

Tehát azt gondolom, hogy az elmúlt esztendőkben, amellett, amit én mondtam 
a Magyar Élelmiszerkönyvvel kapcsolatban is, sokat tettünk azért, hogy a magyar 
élelmiszerek minősége javuljon, és minden kimutatás szerint vagy a tapasztalatok 
szerint a magyar élelmiszerek aránya a boltok polcain folyamatosan növekednek 
egyébként. Ez tekinthető vagy betudható vásárlói tudatosságnak is. 

Amit még szeretnék mondani, hiszen itt szóba került áttételesen is, egyrészt 
hogy a kormány nem tesz semmit, másrészt hogy nincsenek meg azok a szereplők, 
akiken keresztül ezt tudnánk tenni, de megvannak. Ahogy röviden említettem, 2012. 
március 15-én alakult meg a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Az elmúlt öt 
esztendőben - megint néhány példát mondok - 9,5 milliárd forint adó-, illetve 
áfaelkerülést akadályozott meg a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, 
leginkább egyébként a Kiemelt Ügyek Igazgatóságán keresztül. Tehát az, ami el 
szokott hangozni, hogy Magyarországon a közigazgatási átszervezés kapcsán nincsen 
kormányzati központi felelőse és szereplője az élelmiszerbiztonságnak, ez nem így 
van, hiszen a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal megmaradt külön, önálló 
intézményként, a Kemelt Ügyek Igazgatósága pedig országos hatáskörrel ellenőriz. 
Azt gondolom, hogy ezzel talán minden héten találkoznak a médiában, ellenőriz és az 
ellenőrzések eredményeit nyilvánossá is tesszük, részben elrettentés céljából, hogy 
mire számíthatnak azok, akik nem tisztességesen viselkednek az élelmiszerláncban. 

De azt hozzá kell tenni, hogy a Nébih, amellett, hogy ilyen feladatai vannak, az 
elmúlt esztendőkben több mint fél tucat olyan szemléletformáló kampányt indított, 
amelynek egy nagy része éppen az élelmiszerekkel, az élelmiszerbiztonsággal, az 
élelmiszerminőséggel foglalkozik. Éppen azért, merthogy a kormány törvényalkotó 
munkája mellett - a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal vásárlókat 
tájékoztató, szemléletformáló kampányai mellett is - például ebben az esetben a közös 
kiállással, azt gondoljuk, hogy folyamatosan léptünk előre az elmúlt esztendőkben az 
élelmiszerbiztonság, az egész élelmiszerlánc biztonsága és az élelmiszerminőség 
tekintetében. Tehát az a rövid megjegyzés, hogy a kormány és a miniszterelnök úr 
nem tett semmit ez ügyben, nem igaz, talán ez a legfontosabb terület, ahol az elmúlt 
esztendőkben, mondhatjuk, talán 2010 óta folyamatosan lépünk előre. 

Azt tudniuk kell, hogy az élelmiszerhamisítás ügye az a kábítószer-
kereskedelem mellett a második - ha lehet így fogalmazni - „legjövedelmezőbb” 
eszköz, tehát mindent el kell követnünk, el is követtünk azért, hogy a hatóság 
megerősödve, folyamatosan technikai, technológiai fejlesztéssel egyébként fel tudja 
venni a versenyt ebben a tekintetben. Azt gondolom, hogy nincsen ilyen ügyben 
szégyellnivalónk, itt a harcos kiállást említette képviselő úr, azt gondolom, hogy 
ebben nem volt hiány, nemcsak az elmúlt egy hónapban, hanem az elmúlt most már 
lassan hat és fél esztendőben sem. 
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Az élelmiszeriparral kapcsolatban szeretném még elmondani, hiszen Hadházy 
képviselő úr beszélt erről, a kormány 2010-et követően a magyar élelmiszeripart 
stratégiai ágazattá nyilvánította. 2015 májusában elfogadta a kormány az 
élelmiszeripari fejlesztési stratégiát, amelynek a végrehajtásáról egyébként 
folyamatosan be is számolunk, és emellett nagyjából 300 milliárd forint áll 
rendelkezésre részben a vidékfejlesztési program forrásaiban, részben a GINOP-
források között, részben a Nemzetgazdasági Minisztériumnál a nagyvállalati 
támogatási soron, hogy a magyar élelmiszeripart megerősítsük, éppen azért, hogy 
technológiailag fel tudja venni a versenyt a világ élelmiszeriparával, hogy olyan jó 
minőségű élelmiszereket tudjanak gyártani a magyar gazdák által előállított 
alapanyagokból, amelyek valóban minőségi ugrást jelentenek. Azt remélem, hogy az 
elkövetkező esztendőkben, hogyha a pályázatokra beérkezett forrásokból 
megvalósulnak ezek a fejlesztések, akkor ez mindenki számára érezhető lesz. 

A legfontosabb feladatunk, amellett, hogy kiállunk a magyar családok 
érdekeiért, hogy valóban minden információt hitelesen, teljeskörűen a vásárlók, a 
magyar családok rendelkezésére bocsássunk. Éppen ezért hogyha Tóth Csaba alelnök 
úr hozzászólását, illetve Bánki Erik elnök úr hozzászólását meghívásnak tekinthetjük, 
akkor természetesen állunk rendelkezésre, a bizottság rendelkezésére is, hogyha 
megvannak a mostani vizsgálat végeredményei, akkor természetesen tájékoztatjuk 
önöket is erről. Köszönöm szépen a figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr, hogy eljött a bizottsági ülésre és 

tájékoztatást adott erről a rendkívül fontos kérdésről. Egyetértek mindenféleképpen 
azzal az állásponttal, amit a kormány is képvisel, és amit a Fidesz-KDNP-frakció 
parlamenti képviselői is képviselnek, miszerint elfogadhatatlan az, hogy kettős mércét 
alkalmazzanak a multinacionális cégek Kelet-Közép-Európa polgáraival szemben, és 
másodrendű polgároknak állítsanak bennünket azzal, hogy gyengébb minőségű, 
illetve kevesebb értéket tartalmazó élelmiszereket forgalmaznak nálunk. 

Itt most csak az élelmiszerekről beszéltünk, de tudjuk azt, hogy egyéb 
problémák is felmerülhetnek, hiszen olyan tisztítószerek, mosószerek, öblítők vannak 
a piacon, amelyekről a fogyasztók maguk is tudják azt, hogy mondjuk az Ausztriában 
vásárolt termékekből kevesebbet kell használni ugyanazon tisztaság eléréséhez, vagy 
éppen nagyobb illatintenzitást lehet elérni akár kevesebb öblítő használatával is. 
Tehát ez egy elég széles körű problémakör, amivel úgy gondolom, hogy a bizottságnak 
és a parlamentnek is foglalkoznia kell. 

A magam részéről teljes mértékben egyetértek a kormány álláspontjával, és 
örülök annak a közös kezdeményezésnek, amelyet a szlovák kormánnyal együtt tettek 
meg az Európai Bizottság irányába. Ez sem új keletű dolog, hiszen olvashattuk az 
önök által készített anyagban, hogy a csehek már korábban, 2011-ben az Európai 
Parlament elé vitték ugyanezt a problémát, és 2013-ban az Európai Parlament el is 
fogadott egy határozatot arról, hogy ezzel a problémával foglalkozni kell. Sajnos, az 
Európai Bizottság a mai napig nem tett semmit ebben az ügyben, tehát úgy látszik, 
hogy Európa számára, az Európai Bizottság számára ez nem létfontosságú dolog, ami 
ugyanazt a gyakorlatot erősíti, amelyet az élelmiszerminőség problémáinak a 
kifogásaival magunk is felvázoltunk, miszerint másodrangú állampolgároknak 
tekintenek bennünket, ami elfogadhatatlan a számunkra. 

Az is külön öröm, hogy másik hat ország is csatlakozott ehhez a 
kezdeményezéshez, mert azt gondolom, hogy így az Európai Unió lakosságának 
egyötödét kitevő nyolc ország kezdeményezését már nem lehet lesöpörni az asztalról. 

Én magam is várom azokat a vizsgálati eredményeket, amelyeket folytatnak, 
tehát meg is kérem ezúton államtitkár urat arra, hogy ha elkészült ez a vizsgálati 
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anyag, illetve a jelentés ennek kapcsán, akkor jöjjön el újra a bizottság elé és 
tájékoztasson bennünket a legfrissebb eseményekről. 

Nincs más lehetőségünk, és nem is szeretnénk mást tenni a Fidesz és a KDNP 
képviselőiként, mint ebben az esetben is megvédeni a magyar embereket, megvédeni 
a magyar állampolgárok érdekeit, és elérni azt az Európai Bizottságnál, a Tanácsnál 
és a Parlamentnél, hogy érdemben foglalkozzanak ezzel az üggyel. Én maximálisan 
támogatom egyébként a cseh kormány tagjának azt a törekvését, miszerint olyan 
szankciókat kell alkalmazni, ami adott termékek betiltását jelentheti azokban a 
tagországokban, ahol a nyugat-európai terméktársánál gyengébb minőséget vagy 
kevesebb értéket tartalmaznak. Tehát a legszigorúbb szabályozást is támogatjuk a 
magunk részéről, és nagyon bízom benne, hogy a kormány a vizsgálat lefolytatását 
követően konkrét jogszabályi javaslatokkal is előáll majd ezen a téren. 

Köszönöm szépen államtitkár úrnak, helyettes államtitkár úrnak, hogy részt 
vettek a bizottság ülésén. 

Az első napirendi pontunkat ezzel lezárjuk. Az egyebek között kérdezem 
képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek felvetése. (Nincs jelzés.)  

Az ülés berekesztése 

Amennyiben nincs, akkor a mai ülést bezárom. Köszönöm szépen, hogy részt 
vettek a bizottság ülésén, mindenkinek szép és eredményes napot kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 46 perc.) 

 
 

  

Bánki Erik  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 


