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Napirendi javaslat  

 
1. Az élelmiszer-biztonság és az élelmiszerek minősége javítása érdekében 

szükséges intézkedésekről szóló határozati javaslat (H/14372. szám) 
(Sallai R. Benedek (LMP) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
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(Szabó Szabolcs (független) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

3. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke és   
Horváth István (Fidesz), a bizottság alelnöke  
  
Farkas Sándor (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Harangozó Gábor István (MSZP), a bizottság alelnöke  
Magyar Zoltán (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dankó Béla (Fidesz)  
Győrffy Balázs (Fidesz)  
Pócs János (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Dr. Legény Zsolt (MSZP)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Horváth Zoltánné főtanácsadó  
 
 

Meghívottak  
 

Hozzászólók  
 
Sallai R. Benedek (LMP)  
Szabó Szabolcs (független)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 36 perc) 
 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a 
munkánkat segítő tisztviselőket, köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel 
kísérik bizottságunk nyílt ülését! A napirendtervezetet képviselőtársaim a 
szokásos módon megkapták, tárgysorozatba vételekről fogunk ma vitatkozni 
és dönteni. Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendtervezethez. 
(Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, szavazunk róla. Aki elfogadja a 
napirendtervezetet, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú. Ezek 
szerint fogunk haladni. 

Az élelmiszer-biztonság és az élelmiszerek minősége javítása 
érdekében szükséges intézkedésekről szóló H/14372. számú 
határozati javaslat (Döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba vételéről) 

Először, az 1. napirendi pontban Sallai R. Benedek képviselőtársam 
határozatijavaslat-indítványa szerepel az élelmiszer-biztonság és az 
élelmiszerek minősége javítása érdekében szükséges intézkedésekről. 
Megadom a szót az előterjesztőnek. 

Sallai R. Benedek szóbeli kiegészítése 

SALLAI R. BENEDEK (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, 
elnök úr. Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait és minden érdeklődőt, aki 
figyelemmel kíséri a bizottság munkáját! Első mondatként köszönetet 
szeretnék mondani a Képviselői Információs Szolgálatnak, hogy, úgy látom, 
minden bizottsági tagnak készített egy összeállítást, mert így nagyjából 
lerövidülhet az az indoklásom, hogy miért is kell az élelmiszer-minőséggel és 
az élelmiszer-biztonsággal foglalkozni, hiszen gyakorlatilag az elmúlt egy 
hónapban nagyon sok szó esett a nyilvánosság előtt arról a kérdésről, hogy az 
Európai Unió egyes országaiban eltérő élelmiszer-minőséggel kapcsolatos 
forgalomba hozatallal történnek meg bizonyos termékeknek a kereskedelmi 
polcokra való kikerülésének lehetőségei. Ez ügyben láttunk a 
Miniszterelnökség részéről egy jelentést, nagy műhisztéria-keltést. A 
műhisztériának az volt az alapja, hogy úgy csináltak, mint hogyha ez egy 
meglepetés lenne, és senki nem vette figyelembe azt, hogy kábé tíz éve tudunk 
erről a folyamatról és ismerjük ennek a kutatási eredményeit európai uniós 
szinten, és mindemellett minthogyha nem lett volna szó az elmúlt három 
évben rendszeresen az élelmiszer-biztonságról.  

Felelős kormányzatként elvárható a Fidesz-KDNP-től is, hogy ez 
ügyben, felismerve most már a problémát, és nyilvánosságot adva ennek a 
problémának, érdemi előrelépést is tegyen. Meglepő volt az egész helyzetben 
az, hogy folyamatosan máshova mutogatott, külföldre mutogatott, a 
forgalmazókra mutogatott, kereskedőláncokra mutogatott a kormány, hiszen 
gyakorlatilag hét éve kormányoz, és Magyarország polcain semmilyen más 
élelmiszer nincs, mint amit megenged, hogy ott legyen, csak azok kerülnek 
Magyarország fogyasztóihoz, amikre a Fidesz azt mondja, hogy ott lehetnek a 
fogyasztóknál, és csak olyan minőségben, amire azt mondja, hogy abban a 
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minőségben megfelel. Minden magyarországi jogszabályt és jogszabállyal 
kapcsolatos hátteret a Fidesz-KDNP határoz meg, és nyilván egyre 
mulatságosabbnak tűnik a Gyurcsányra való visszamutogatás, amikor 
Gyurcsány Ferenc, azt hiszem, összesen nem volt életében annyit 
miniszterelnök, mint az elmúlt hét évben a Fidesz-KDNP egyáltalán regnáló 
hatalomként eltöltött.  

Ennek megfelelően, miután nem láttam az előrelépést, készítettem egy 
országgyűlési határozati javaslatot, amelynek nagyon röviden annyi a lényege, 
hogy megbíznánk a kormányt, hogy 60 napon belül nyújtson be konkrét 
intézkedési javaslatot az Élelmiszerkönyv átfogó felülvizsgálatára, ami 
lehetőséget ad az anomáliáknak a rendezésére, az élelmiszer-biztonságot 
veszélyeztető élelmiszerek forgalomba hozásának a korlátozására, szigorúbb, a 
folyamatos működést biztosító intézményi és végrehajtási feltételek 
megteremtésére, ez pont az az intézményi háttér, amit tönkretett és 
legyengített a Fidesz-KDNP kormányzása, és ez ügyben jócskán lenne mit 
helyreállítani; a hatósági rendszer megerősítésére, a folyamatos monitoring 
jellegű ellenőrzésekre az élelmiszer-ellátásban, a termeléssel kapcsolatos 
statisztikahamisítás megszüntetésére – ez ügyben a biotermékeknél történik 
egy nagyon csúnya kis hamisítás, ahol az ökológiai gyepeket beveszik a 
biotermelésbe, mint hogyha ökogyepet fogyasztanának a magyar 
társadalomban, ez ügyben is, ezzel a statisztikahamisítással kapcsolatban is 
hogyha ezt megszüntetik, akkor lehetne reálisan látni, hogy a magyar 
biogazdálkodók helyzete hogyan alakult. Nagyon fontos lenne egy hiteles 
élelmiszer-osztályozó rendszernek a bevezetése, egyértelmű, hogy a háztáji 
termelés és az élelmiszer-biztonság megteremtése, a régi, vidéki élelmiszer-
ellátás hagyományainak helyreállítása ügyében is jócskán lenne tennivaló; a 
termelőtől a fogyasztóig való eljuttatás, az élelmiszerláncoknak a felügyelete a 
minőség védelmének a megteremtésével, a helyi kis- és közepes vállalkozók 
élelmiszeripari szerepvállalásának az erősítésével, eredeti tulajdonállapot-
helyreállítással a föld-, a termőföld-privatizációban, ami egykor lehetőséget 
teremtett volna, akkor, hogyha nem lopják ki és csalják szét az állami földeket, 
hogy a kis és közepes családi gazdaságok erősödjenek. Nagyon jó lenne, 
hogyha integrátori háttérrel, mintagazdaságokkal nem Mészáros Lőrinceknek 
meg Csányi Sándoroknak kedveznének, hanem megteremtenék a lehetőséget, 
hogy decentralizált rendszerben, kisüzemi élelmiszer-ellátó üzemek segítsék a 
magyar élelmiszer-ellátást, és nyilvánvalóan a multinacionális kereskedelmi 
láncok részére az önök által juttatott sok milliárdos támogatásnak az esetleges 
újragondolása, amit önök a 2017-es adótörvényekben is bőszen megszavaztak, 
hogy minél több támogatást kapjanak ezek a nagy láncok, annak is az 
újragondolása esetleg lehetőség lenne. Szintén voltam már itt a 
Mezőgazdasági bizottságnál az ügyben, amikor minden kutatás alátámasztotta 
például, hogy a glifozátnak milyen egészségkárosító hatása van – önök 
előszeretettel támogatták azt, hogy Magyarországon továbbra is forgalomba 
lehessen azt hozni, nyilván ez ügyben a kémiai biztonságot felül kellene 
vizsgálni. És nyilvánvalóan nagy szükség lenne arra, az egészségtudatosabb 
fogyasztói magatartásokat erősíteni kellene, ez ügyben a pályázati 
rendszereket úgy nagyjából ’11-12 folyamán szétverték, és nyilvánvalóan arra, 
hogy hét év kormányzás után a miniszterelnök úr megkövesse a magyar 
társadalmat az ügyben, hogy mindezt lehetővé tette, hogy hét éven át ez a 
gyakorlat folytatódjék, ez szerintem egy szerencsés dolog lehet. De ez ügyben 
szeretném bejelenteni, hogy amennyiben kormánypárti képviselőtársaim – 
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úgy, mint ahogy a kormányzati propaganda szól – fontosnak tartják az 
élelmiszer-biztonságot, az utolsó ponttól, a miniszterelnöki bocsánatkéréstől 
nyilvánosan esetleg el tudok tekinteni, hogyha ez… 

 
ELNÖK: Ne hülyéskedj! 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP) előterjesztő: …lehetőséget teremt, hogy 

minden mást megszavazzanak és tárgysorozatba vegyenek.  
 
ELNÖK: Most egészen megnyugodtunk.  
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP) előterjesztő: Ez ügyben kérném, hogy a 

javasolt országgyűlési határozati javaslatot szíveskedjenek tárgysorozatba 
venni, és kérem, hogy az élelmiszer-biztonság megteremtése érdekében ne 
csak sajtótájékoztatókon, hanem a jogalkotásban is tenni szíveskedjenek. 
Köszönöm a szót, elnök úr.  

Hozzászólások 

ELNÖK: Én is köszönöm, különösen azt a nemes gesztust, amit az 
utolsó gondolataiban gyakorolt, és innentől kezdve nem érzem fenyegetésnek 
a benyújtott indítványt.  

Pócs Jánosnak adok szót.  
 
PÓCS JÁNOS (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy Sallai 

Róbert, mint általában mindig, megmutatta azt a szintet a parlamenti 
demokráciában, amikor egy képviselő óvodásszintre, a homokozóba süllyed, 
hogy olyan dologért kellene bocsánatot kérnie a miniszterelnöknek, amiben, 
ha nem venné észre, akkor pontosan a kormány teszi a dolgát, tette az elmúlt 
hat évben folyamatosan. Mint általában Sallai Róbert képviselő úr 
előterjesztései, elindul A-ból B-be, aztán ami eszébe jut, mindent felsorol, 
mert Csányi Sándor meg Mészáros Lőrinc az élelmiszer-biztonság kapcsán 
érdekes módon került a szövegszerkezetbe. (Magyar Zoltán: Annyira nem!) 

Én arra szeretném még külön tisztelettel felhívni a képviselő úr 
figyelmét, hogy esetleg amikor annyi mást olvasgat, akkor a NÉBIH körlevelét 
nem olvasná-e el. A NÉBIH körlevele az elmúlt hónapok óta, az elmúlt évek 
óta arról számol be, hogy hol milyen visszaélések vannak és hol milyen 
eljárások indultak. Lehet, hogy az ön filozófiájában, ha majd egyszer 
véletlenül kórházba…, nem kórházba, hanem kormányra kerül (Derültség.)… 

 
ELNÖK: Nincs messze a kettő egymástól.  
 
PÓCS JÁNOS (Fidesz): …, akkor az lenne a szokás, hogy ha valamit 

nem találnak rendben, akkor söprik a szőnyeg alá, de ha nem venné észre, ez a 
kormány, amikor nem talál valamit rendben, akkor feltárja, eljárást indít, és 
megfelelő nyilvánosságot ad neki. (Magyar Zoltán közbeszól.) Minden, amit 
ön felsorol, egy nyitott ajtó. Persze ön megszokta, hogy a betonfalnak megy, 
meg hogy a zárt ajtónak, de ha nem venné észre, az, amit most itt felsorolt, az 
pontosan egy nyitott ajtó, pontosan egy nyitott ajtó. Minden, ami az 
áruházláncoknál történik, ami az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatban – 
visszaélések, átcsomagolások, minőségi problémák – történik, azt a miniszter, 
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a minisztérium, a NÉBIH mind feltárja, eljárást indít, és nyilvánosságot ad 
neki.  

Hogyha ilyen nagy mellénnyel és nagy hévvel neki akart volna menni 
valaminek, és ha mégiscsak annyira szerette volna elérni egy ilyen dedós 
módszerrel, hogy valaki kérjen már magától bocsánatot, akkor, képviselő úr, 
miért nem szedte össze az összes tudását, az összes befolyását és kapcsolatát, 
és miért nem ön volt az, aki felfedezte azt, amit a NÉBIH felfedezett, hogy az 
áruházláncoknál milyen élelmiszer-minőségbeli csalás történt? Miért nem 
fedezte ön fel? Mert akkor itt sokkal nagyobb hévvel verhetné a mellét. De ön 
nem tette ezt, ön csak fut a történetek után, és a nyitott ajtón próbál bemenni. 
Szerintem az ön életében meg a történetében a legméltatlanabb előterjesztés 
meg vádaskodás volt, amit most elmondott. Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Harangozó Gábornak adok szót.  
 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: 

Köszönöm, elnök úr. Először is azzal kezdeném, hogy szeretnék gratulálni 
Sallai Róbert Benedeknek az előterjesztéshez, mert valóban olyan kérdéseket 
sorolt itt fel, amelyek egytől egyig mind súlyos problémák, illetve olyan 
kérdések, amelyeket a kormányzatnak nem sikerült megoldania. Ha valóban 
úgy lenne, ahogy Pócs képviselőtársam állítja, hogy ha a kormány valamilyen 
problémát talál, akkor azt kijavítja, akkor ezt az előterjesztést, tisztelt 
képviselőtársam, úgy, ahogy van, meg kell hogy szavazzák, hiszen nem 
vitathatja ön sem, hogy ami problémák itt fel vannak sorolva, azok mind 
megoldandó vagy megoldásra váró problémák.  

Nem megyek végig az egészen részletesen, egy dologra viszont nagyon 
határozottan szeretnék reagálni, arra, amit ön utoljára elmondott. Tisztelt 
képviselőtársam, akkor nyissa ki ezt a kis füzetet, amit a bizottság szakértői 
vagy az Információs Szolgálat elénk terjesztett, és nézze meg azokat a 
cikkeket, amelyek itt fel vannak sorolva! 2011 óta vannak olyan vizsgálatok, 
amelyek azt bizonyítják, hogy Magyarországra sokkal silányabb minőségű 
élelmiszereket hoznak ugyanazon címkékkel ellátva multicégek, 2011 óta! 
(Pócs János közbeszól.) Képviselőtársam, mit oldottak meg ebben az ügyben? 
Semmit nem oldottak meg. Tudja, mi az én nagy kérdésem? Hogy melyik 
cimborájuknak van ebben érdekeltsége, hogy ez eddig le lett söpörve vagy be 
lett söpörve a szőnyeg alá, ahogy ön fogalmazott. Tudja, mikor lett ebből ügy? 
Amikor a szlovákok bevitték az Európai Tanács szakbizottsági ülésére, akkor 
lett ebből ügy. Erről idáig Magyarországon ugyan mindenki tudott, de a 
hatóságok nem csináltak semmit, hanem kuss volt, és egyébként minden ilyen 
esetben általában, hogyha egy kicsit úgy benézünk a szőnyeg alá, akkor azt 
találjuk, hogy valakinek az érdekeltsége van benne. Szerintem hogyha annyira 
szereti az igazságot, azt kellene önnek segíteni kideríteni, hogy vajon ennek mi 
lehet az oka, kinek az érdekeltségét láthatjuk mögötte. Elnök úr, köszönöm 
szépen. (Pócs János közbeszól.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőként hozzá szeretnék szólni, és 

Horváth István alelnök urat kérem meg, hogy addig vezesse a bizottság ülését.  
 

(Az ülés vezetését Horváth István, a bizottság alelnöke veszi át.) 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Üdvözlöm a jelenlévőket, és megadom a 
szót az elnök úrnak.  

 
FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen. 

Meglepett Harangozó Gábor képviselő hozzászólása (Harangozó Gábor 
István: Nem hiszem!), de nekem ez jól is esett, mert ebből látom, hogy 
halvány fogalma sincs, hogy most melyik napirendi pontról vitatkozunk, és 
hogy nem olvasta el Sallai R. Benedek előterjesztését, azt a húsz pontot, 
ugyanis abban egyetlenegy mondat nem utal az úgynevezett kettős minőség 
mércéjének a megszüntetésére, az majd egy másik napirendi pont lesz. Itt ül 
már képviselőtársunk, Szabó Szabolcs, aki ilyen címszóval is terjesztette be a 
napirendi pontot, Sallai R. Benedek meg nem említi ezt a problémát a 
felsorolt húsz pont egyikében sem. Ennyit most az MSZP felkészüléséről a mai 
bizottsági ülés témáját illetően.  

Arra, amit viszont képviselőtársam, Sallai R. Benedek beterjesztett, 
mondhatnám, hogy 2014-ben, amikor képviselő lett, egy ígéretesnek tűnő, 
szakmai alapon érvelő képviselő jellemvonala kezdett kirajzolódni, és ez 
három év alatt teljesen megváltozott, mondhatnám, hogy megsemmisült, és 
átalakult a politikai vádló kategóriájává, és aki elolvasta volna az ő 
beterjesztését, az láthatja, hogy olyan kijelentést egy komoly, kormányzásra 
készülő párt, mint az MSZP – már hogy a választási előhangokat így hallom, 
hogy arra készül – képviselője nem mondana, hogy változtatás nélkül meg 
kellene szavazni ezt a határozati javaslatot. És hogy az igazamat majd 
érveléssel alátámasszam, ezért több részletben vissza szeretnék utalni Sallai R. 
Benedek benyújtott javaslatának a képtelenségére, és remélem, hogy ebből 
okul az MSZP is, aki szerint ezt változtatás nélkül érdemes lenne befogadni.  

Azt, hogy Sallai R. Benedek a tételes felsorolások némelyikében nincs 
tisztában az államigazgatási szervekre vonatkozó kötelező rutinokkal, most 
tudjuk be annak, hogy nem voltak kormányon, és ne értsék félre, de úgy 
érzem, hogy a jelenlegi információnk és tudásunk alapján nagyon kicsi esélye 
lenne annak, hogy kormányra kerüljenek, tehát én úgy gondolom, hogy azt a 
rutint nem szerezhette meg, hogy egy kormányzati, államigazgatási szervezet 
és háttérszervek működéséről és az azokra vonatkozó szabályokról tiszta képet 
kapjon. Ennek tudom csak be mondjuk az Élelmiszerkönyvvel kapcsolatos 
citálásokat – az első szakaszokban ezzel foglalkozik képviselőtársaim –, nem 
tudja, hogy annak mi az ügyrendi szabályzata, hogy ötévente hogyan kell 
felülvizsgálni az Élelmiszerkönyvet, hogy jelenleg melyik szakaszában tartunk, 
hogy a tavalyi évben három területet vizsgált felül, pontosan az elmúlt 
időszakban tapasztalt, netán élelmiszeralapanyag-összetevők jelölésének, 
netán az uniós szabályi változásoknak, netán az Unióban kiderült egyéb nem 
kívánatos jelenségek kapcsán a magyar jogrendnek az átformálására. Ez a 
helyzet tehát folyamatos, képviselőtársam pedig úgy tekint erre, hogy az 
Élelmiszerkönyvet dobjuk ki, az semmire nem való, és egy teljesen új, most 
már valami rendet teremtő élelmiszerkönyvet kellene meghozni.  

Sőt a hozzászólás hangneme még erősebb volt, mint a leírtakban lévő 
butaság, mert aki csak az előterjesztés indoklását hallgatta meg, abban most 
kívülállóként egy olyan kép alakulna ki a magyar élelmiszer-biztonság 
rendszeréről, mintha az körülbelül Uganda, Etiópia, Haiti színvonalán 
létezne. Az a helyzet, hogy nem. Biztos, hogy nem mi vagyunk a csúcs, 
rengeteget kell tanulni, de akik megnézik a magyar élelmiszer-biztonsági 
hatóságok működését, az azokat segítő törvényeket, az előkészítést 
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alátámasztó törvényeket, azt mondják némely esetben, hogy a magyar 
jogszabályok szigorúbbak, sőt néha az EU kezd a fejünkre koppintani, hogy 
na, eddig most már ne menjetek el, mert ez sérti a verseny, a termékek és áruk 
szabad áramlásának az elvét. Tehát valamiért mi pont a másik végletet látjuk, 
hogy megyünk-megyünk. Megemlítek egyet: a NET, a népegészségügyi 
termékadó bevezetésével – lefordítva – egy nagyon komoly élelmiszer-
biztonsági szabályozásról van szó. Az Európai Unióhoz szaladgált mindenki, 
hogy ezt ne csináljátok, ez gonoszság, mi lesz velünk, energiaital-gyártókkal 
meg nem tudom kicsodákkal, és meglepő módon most már a hatodik vagy a 
hetedik ország kérte – EU-s országról beszélek – el a szabályozásunkat, le 
szeretnék fordítani, meg szeretnék ismerni és be szeretnék vezetni. Csak hogy 
érzékeltessem, hogy mi kullogunk a sorban, az élelmiszer-biztonsági 
szabályozásban, vagy netán úttörőszerepet is fel merünk vállalni.  

Képviselőtársam jelentős területen foglalkozik a jelölés szabályával. 
Nekem volt szerencsém 2008-2009-ben a pálinkatörvény kapcsán részletesen 
megismerni, ez volt az első olyan indítvány, amelyet notifikálásra ki kellett 
küldeni, az én törvényjavaslatomat, amelyet benyújtottam akkor, a pálinkáról 
szóló törvényjavaslatot a notifikációs szabályok miatt ki kellett küldeni 
egyetlenegy dolog, a jelölés miatt. Nem tudtam, hogy a jelölés nem nemzeti 
szabályozásba tartozik, az kőkemény EU-s szabályozás, és itt egy zsákutca van. 
Hiába kezdi el itt képviselőtársam, Sallai R. Benedek, a beterjesztőről 
beszélek, a lédig, úgynevezett kimérve árult termékekre, felvágottakra, s a 
többikre a szabályozások kérését és a tájékoztatást, az a helyzet, hogy vannak 
előrecsomagolt és nem előrecsomagolt termékek, és súlyos definíció 
megállapítani, hogy melyik termék micsoda – ez egy egész komoly 
problémakör egyébként az eljárások keretében –, és amikor ezt megteszik, 
utána a nemzeti hatóságok az EU által előírt jelölési csoportból 
kiválogathatják azt, hogy melyiket tüntethetik fel, melyiket akarják az adott 
tagországban feltüntetni. Magyarul: egy menüből kell választani, hogy ezeket, 
ha akarod, kedves tagország, feltüntetheted, itt el lehet menni a maximumig, 
hogy amit az EU előírt, mindet. De milyen meglepő: az adott tagország nem 
írhat elő olyan jelölési kötelezettséget, amely nincs a választható menüsorban. 
Csak hogy érzékeltessem a probléma mélységét, amivel én szembesültem most 
már nyolc évvel ezelőtt.  

Lehet tehát tömeghangulatot keltő, nagy szavakat használni, hogy de 
mi akkor majd így jelöljük, meg kitiltjuk, meg s a többi, de ez egyenes 
következménye annak, hogy akkor mi valószínűleg az EU-ból is kiiratkozunk 
ezzel a rendszerrel, mert egyelőre a jelölési szabály EU-s, központi irányelvek 
alapján történik – azt gondoltam, ezt különösen egyébként egy volt EU-s 
parlamenti képviselő tudja (Harangozó Gábor István: Tudom is!), és nem 
dicséri halomra Sallai R. Benedek téves beterjesztését, hogy ezt szó szerint 
kellene, szó szerint kellene. (Harangozó Gábor István: Nem téves!) Most 
mondtam el, hogy miért nem lehet azt a 4-es… (Harangozó Gábor István: Én 
meg 8 évig éltem a Benelux államokban! Elnök úr, akkora sületlenségeket 
beszél!) …, a 4-5. pontokban feszegetett jelölést, hogy az előrecsomagolt és a 
nem előrecsomagolt termékeknél mit szeretne megvalósítani. Nagyon jó ötlet, 
csak ebben a formációban, amiben most az EU szabályozása van, ezt 
éppenséggel nem lehet, ez az apró kis probléma van. Emellett kell keresgetni 
azokat az ötleteket, nekem van egy ilyen a GMO-s termékekre, már régebb óta 
pedzegetem, hogy tegyük őket külön polcra, és bízzuk a fogyasztóra a 
választást, írjuk ki, hogy itt GMO-s élelmiszerek vannak, itt meg nem GMO-
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sok vannak, és bízzuk rá a fogyasztóra, hogy melyiket szeretné, és nem a 
jelölésekkel kezdeném el, hogy nagy betűvel írjam rá, hogy GMO-s, azt sem 
lehet egyébként, mert ez is jelölési kérdés, tehát vigyük másfelé ezt az ötletet. 
Csak egy utat próbáltam itt felvázolni, hogy minek a mentén lehetne ezt a 
nagyon érdekes központi jelölési szabályozást esetleg a hazai igényeknek 
megfelelően megtenni. Tehát az, amit képviselőtársam felsorolt, az egyelőre, a 
mai szabályok szerint nem lehetséges, ez a helyzet.  

Aztán mehetünk az EU-s képviselőinken keresztül, hogy akkor 
változtassuk meg (Magyar Zoltán: Na!) azt a menüsort, tehát errefelé 
elmehetünk természetesen, és ekkor az egész EU rendszerének a 
bonyolultságával találkozunk, hogy háttérintézmények, bizottságok, 
lobbierők, hogy kinek az érdeke, és ez már nem magyar érdek lesz, amire 
Harangozó képviselőtársam szerintem nem kellő moralitással utalgatott 
(Harangozó Gábor István: Dehogynem!), hanem el tudom képzelni, hogy 
multicégek erős befolyással ötletelnek az EU jogalkotói környezetében – és 
tudjuk, hivatalos lobbicégek veszik körbe az egész EU intézményrendszerét –, 
hogy ezt nehogy megtegyétek, mert akkor, jaj-jaj, nekem ezt meg azt rá kell 
írnom a termékre innentől kezdve. Igen, ismerjük ezt a problémát, de ez a 28 
tagország egy Magyarországának a kezdeményezése. Ugyan megtörténhet, és 
vannak is ilyen lépések, de a végkimenetel erősen nem tőlük fog majd függeni.  

Az élelmiszer-biztonsági hatóságok, mint említettem, a NÉBIH és az 
intézménystruktúrája az EU minősítése szerint változatlanul az egyik 
legerősebb és legprecízebb. Közismert, hogy schengeni, külső határország 
vagyunk, nem akarok itt a ragályos száj- és körömfájásra, az Ukrajnából jött 
marhavészre, s a többire utalni, mindegyiket tudtuk blokkolni, a Szerbiából 
érkezőket is egyelőre. A vaddisznókkal van a legnagyobb gond, össze-vissza 
úszkálnak át a Tiszán – csak hogy mondjak egy aktuális problémát. Képben 
vannak a hatóságok, az állatorvosok, a hatósági állatorvosok teljesen tisztában 
vannak a napi állatvonulással és mindennel, még egy ilyen helyzetet is tudunk 
blokkolni, amikor a másik országban jelentős ragályosbetegség-sorozat jelent 
meg – csak hogy érzékeltessem a NÉBIH-nek és a hatósági állatorvosi 
rendszerünknek az erejét. Egyelőre ezt jónak minősítik, nem mi, hanem EU-s 
szinten azok, akik ezt más országokkal összehasonlítva tudják elemezni. És 
nem fog sérülni a NÉBIH ereje. Itt utalást tesz képviselőtársam a strukturális 
átszervezésre, nem fog sérülni megnyugtatok mindenkit, hogy a területi, 
megyei, járási szintű ellenőrzési és vezetési pontokon továbbra is a NÉBIH 
adja ki az utasítást, tehát nincs szanaszét aprózódva, mint ahogy az 
előterjesztés erre utalna, és hogy ennek következtében veszélyeztetett az 
egységes irányítás, az nem igaz. Továbbra is a NÉBIH az úr a házban, és ez 
szerintem helyes, és így is marad.  

Utána rátér képviselőtársam arra, amit itt megemlített többek között 
mókásan, a legeltetett területekre, az ökológiai rendszerünkre és a statisztikai 
hamisításra. Ezt egyébként én kikérem magamnak egyrészt a statisztikai 
hivatalnokaink, másrészt annak a két szervezetnek a nevében, a két hazai 
tanúsító szervezet nevében, amelyek elég súlyos akkreditáció után nyerik el a 
tanúsító szervezeti jogcímet, az egyikük már néhány tíz éves, a másikuk egy 
picivel fiatalabb. Na most, az a helyzet, hogy nem maguktól találják ki az 
államigazgatási szereplők, hogy mit tekintünk ökológiainak meg biónak, és 
hogy ebből képviselőtársam szerint, a beterjesztő szerint egy hamis 
adatszolgáltatást teszünk közzé, az egy nagyon durva vád, és egy ilyet leírni 
egy előterjesztésben, ez egyszerűen felháborító szerintem, tehát nyíltan 
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megvádolni egy államigazgatási szervet, ráadásul a Statisztikai Hivatalt, amely 
előtt szintén megemelik néhányan a kalapjukat nemzetközi szinten, hogy itt 
valamit sumákolva és kozmetikázva adnak közre. Megjegyzem, hogy amikor a 
két tanúsító szervezet az adatait közzéteszi – fent vannak a honlapon –, ebből 
kell a Statisztikai Hivatalnak legyűjteni, a Nemzeti Akkreditáló Hatóság 
egyébként az, amely még felügyeli ezeknek a hazai tanúsító szervezeteknek a 
működését, és még a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal is megteszi a 
felügyeletet.  

Amellett, hogy részletekben megvédeném őket, és visszautasítanám ezt 
a vádat, hadd tegyek egy összegző megjegyzést! 2016 májusában több mint két 
hónapig vizsgálta az Európai Unió éppen az ökológiai szervezetünk 
tanúsítványi rendszerét és a hazai tanúsító szervezetek működését, erről az 
Európai Bizottság Egészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Főigazgatósága tett 
egy auditjelentést, és egyetlenegy elmarasztaló adatot vagy kifogást nem tett – 
ez tavaly volt, ennél frissebb adatot nem tudok mondani – a magyar ökológiai 
rendszerünkre és a tanúsító szervezetekre és az ezek adatai alapján működő 
statisztikai rendszerünk működésére. Ezek után itt négy vagy öt pontban azt 
sorolni, hogy itt csalásról van szó, már az ökológiai rendszer és a biológiai 
termelésünk adataiban, az egyszerűen felháborító.  

Egyébként hogy az ökológiai gyepeket miért lehet bevenni? Azért, mert 
az azon nevelt állat esetleg onnantól kezdve szintén ökológiai terméknek 
minősíthető, képviselő úr. Lánc, ugye? De ezt nem kell elmagyaráznom. Én 
tudom, hogy egy ilyen történetet politikailag félrevezetően elő lehet adni a 
kívülállóknak, de képviselőtársam pontosan ért hozzá, hogy a gyep mint 
alapélelmezési hely miért fontos, ami már az ökológiai körbe van besorolva.  

A kifogások sora után – ez a 10-11. pontnál következik be, amire még 
azt mondanám, hogy a szakmaiság némi jele felfedezhető, súlyos 
információhiányon alapulva ugyan, de felfedezhető némi szakmaiság –, a 10-
11. ponttól kezdve elkezdődik a nyílt politikaipamflet-gyártás. Én úgy veszem 
most ezt, hogy az LMP megpróbált egy kvázi kormányra készülés – remélem, 
érzik az iróniát ebben a mondatomban: kvázi kormányra készülés – esetén a 
mezőgazdaság tárgya felé üzenni a kívülállóknak, hogy ők mit is szeretnének 
majd, ha netán beleszólásuk lenne a kormányzásba, és írtak egy ilyen 
összefoglaló jelentést. Egyelőre pamfletnek minősítem ezt, különösen a 10-11. 
pontok után, mert amit itt megemlít, hogy Mészáros Lőrinc és Csányi 
Sándor… Csak hadd jegyezzem meg a helyesírási kifogásomat: ha ön jelzőként 
akarja ennek a két személynek a nevét használni, akkor, kérem szépen, azt 
csupa kisbetűvel és összevontan kell írni, ezt így szokták, nem így, 
nagybetűvel, hogy Mészáros Lőrinc meg Csányi Sándor, és úgy írva, hogy: 
„amely a Mészáros Lőrincek és Csányi Sándorok élelmiszeripari 
monopolhelyzetbe” hozását szolgálták. Rosszul tetszik alkalmazni. Én értem, 
hogy mit akar ezzel üzenni megint kifelé, de legalább akkor legyen szíves 
helyesen megfogalmazni, amit ezzel üzenni szeretne. Ez csak egy ilyen apró 
geg, ha már ön ilyen geget próbál itt velünk, kormánypártiakkal és 
ellenzékiekkel elfogadtatni – az ellenzék, ahogy hallottam, betűváltoztatás 
nélkül hajlandó is lenne erre, ez az ő bajuk.  

Aztán ezek a mondatok és lózungok, hogy: számolják fel a 
multinacionális kereskedelmi láncok részére adott adó- és egyéb 
kedvezményeket, hogy szüntessék meg az egységes területalapú támogatások 
gyakorlatát, amely a milliárdosokat hozza helyzeti előnybe… Hát, legalább a 
statisztikai adatoknak higgyen! Bár mint kiderült, nem hisz, tehát innentől 
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kezdve nehéz persze észérvekkel vitatkozni, de azért tisztázzuk, hogy a magyar 
mezőgazdaságban az a 170-180 ezer gazdálkodó szokott pályázati formában 
minimum földalapú, de egyéb, vidékfejlesztési és egyéb pályázatokon 
pályázni, és ebből összesen 65 céget tartunk nem kis-, középvállalkozónak, a 
170 ezerből 65 cég van, amely nem kis-, középvállalkozó. Ugye, a nem kis-, 
középvállalkozó nem vehet részt az egyéb fejlesztési programokban a jelenlegi 
szabályok szerint, ezt tudjuk. Na, tehát maradt ez a 65 cég, amelyre utal, ha jól 
értem, hogy szüntessük meg az ő támogatásukat, de azért hozzáteszem, hogy 
ebből azért 34 cég 100 százalékosan magyar. És megint itt van az EU, amivel 
nem nagyon tudunk mit kezdeni, hogy ide betelepültek multinacionális cégek 
is a mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozás területére is, ha tetszik, ha 
nem, ez így van. Most azon gondolkodhatunk, hogy ez jó-e a magyar 
termelésnek, árualap-felvevő vállalkozások ezek, aztán, persze, ezek elteszik a 
nyereséget is, azért dolgoznak, de közben egy kis exportot is teljesítenek, 
amiben a magyar mezőgazdaság élenjáró volt, az elmúlt két év GDP-jének a 
legnagyobb hozzáadott értékét a magyar mezőgazdaság hozta úgy szép 
csendesen, mind a százhetven-akárhány ezer, és ebben benne voltak a nagyok 
is, meg a kicsik is. De ami az izgalmas, hogy a kicsik – nem az a 65 cég, amely 
nagyüzem – több mint 300 milliárd forintnyi támogatásban részesültek.  

Aki most megnézi a vidékfejlesztési pályázatok nyitott szakaszait, 
amelyekben mintegy 1400 milliárd forintnyi pályázati pénzalap került 
felkínálásra, és most kezdődik majd a pályázatok eldöntésének a zöme, ebből 
a nagyüzemek eleve ki vannak zárva, csak kis-, középvállalkozók céljait 
szolgálja. Akkor miről beszélünk? Tehát mi az, hogy szüntessük meg a 
nagyüzemek támogatását? Én ezért mondtam, hogy nyilvánvalóan politikai 
pamfletről van szó, itt ennek már semmi köze nem lehet az értelmes vitához, 
hogy melyek azok a területek, amelyeken még talán érdemes lenne 
együttgondolkodni, és általában egyébként a mezőgazdaság kapcsán az én 
elmúlt húszéves tapasztalatom alapján a legkönnyebben jutottunk közös 
nevezőre, ha szakmai kérdésről beszéltünk. De a politikai nevetség 
kategóriáját mindenkor el fogjuk utasítani, és én ezt súlyosan ebbe sorolom 
be. Nem is gondoltam, hogy ezt valaki még meg fogja védeni, lám, itt az MSZP 
részéről (Magyar Zoltán: Mindjárt én is!), hanem azt gondoltam, hogy 
vannak benne jó dolgok, ilyeneket mond majd az ellenzék, de itt azért néhány 
dolgot kár volt ide leírni, talán meg kellett volna fontolni, így próbáltam volna 
udvarolni én az ellenzék nevében egy másik ellenzéki társamnak. Meglepve 
vettem ezt az MSZP-s hozzászólást.  

Összegzésként: nem lepek meg senkit sem, ha azt javaslom majd, hogy 
a Fidesz-KDNP nevében ezt ne vegyük tárgysorozatba. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Visszaadom az ülésvezetést az elnök úrnak.  

 
(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 

Akkor nem fog örülni a véleményemnek: a Jobbik fogja tudni támogatni ezt a 
határozati javaslatot. Ahogy a formája is mondja, határozati javaslat, tehát 
tudunk rajta igazítani azokon a pontokon, ahol esetleg a többség ezt 
szükségesnek érzi, de ettől függetlenül olyan valós problémákat is feszeget, 
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amelyekről mindenképpen érdemes beszélni nemcsak itt, a bizottság előtt, 
hanem bizony a parlamentben is. Az, hogy az Európai Unió liberalizációja 
igyekszik kiterjedni az élelmiszer-biztonságra is, az nem hiszem, hogy minket 
ilyen téren el kell hogy rettentsen attól, hogy a jövőben is komolyan vegyük 
ezeket a feladatokat, és a beterjesztő egyáltalán nem a jelenlegi rendszerben 
jól működő dolgokat kritizálta, vagy nem azokat szeretné megszüntetni. Azt 
pedig, hogy a jelölés kérdése, annak a szabályozása zsákutca, elfogadom, 
elnök úr, hogy a helyzeténél fogva, meg mert korábban foglalkozott ezzel, 
nyilvánvalóan jobban beleásta magát ebbe a kérdéskörbe, de akkor pont ez az 
a terület, ahol Magyarországnak mondjuk szabadságharcot kellene vívnia, 
hiszen azért ebben a körben nem kell hangsúlyoznom, hogy hazánk számára 
mennyire fontos lenne az, hogy akár az ország neve egybeforrjon a minőségi, 
GMO-mentes élelmiszer fogalmával, és egyfajta védjegy legyen már 
önmagában ez is. Úgyhogy én arra biztatnám a kormánypárti képviselőket, 
hogy hasonlóan a jobbikos brüsszeli képviselőkhöz folytassanak ez ügyben 
szabadságharcot – mégiscsak több a lehetőségük és a lobbierejük –, hogy 
gondolja újra az Európai Unió ezt a védjegykérdést.  

A területalapú támogatásnál pedig szintén valós problémákat feszeget 
az előterjesztő. Ezekben a hónapokban vagy ebben a közel – azt mondhatom – 
egy évben fog eldőlni, hogy 2020 után milyen elvek mentén fog mondjuk 
alakulni a sorsunk ezen a területen. Jó lenne, ha hazánk egy olyan markáns 
álláspontot képviselne, amely végre valóban a családi gazdaságok, és nem a 
Fidesz számára értelmezett családi gazdaságok, hanem a valóságban így 
működő családi gazdaságok számára jelentene előrelépést ezen a területen.  

A centralizált élelmiszeripar-fejlesztés helyett egy új koncepciót 
bevezetni, és erről beszélni sem tartom ördögtől valónak, sőt kifejezetten azt 
hiszem, hogy idevaló téma. És a biotermékek körül is igenis vannak 
anomáliák, és nem a minősítő intézeteket bírálta képviselőtársam 
beterjesztőként, hanem hogy a fennálló jogi szabályozás nem megfelelő ezen a 
területen, és szükséges lenne ezt is újragondolni. Egy idő után önmagát fogja 
lejáratni a rendszer, hogyha nem teszünk ebben is komoly változtatásokat. 
Ugyanúgy támogatandónak érzem azt, hogy felvilágosító intézkedések 
induljanak el az oktatási intézmények, az önkormányzatok, a szakmai és civil 
szervezetek bevonásával, de akár a reklámok újragondolása is egy legitim 
dolog, még kormánypárti részről is hangzott el hasonló felvetés a 
parlamentben, csak éppen aztán lépések nem követték.  

170-180 ezer gazdálkodót említett az elnök úr, és hogy abból csak 65 
számít nagy cégnek. Hát, önök szerint, ugye, mert 2010 óta hallgatjuk, hogy 
majd egyszer megérkezik a családi gazdaságokról szóló törvény, amely végre 
definiálná azt, hogy mit jelent a kicsi, a közepes meg a nagy. Most már úgy 
beszélgetünk itt évtizedek óta, hogy mindenki mást ért ezen fogalmak alatt, 
így soha nem fogjuk egymást megérteni. Először tehát azt javaslom, hogy 
akkor azt is definiáljuk. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy 65 cég, 
rendben van, de nyilván szétírták a területeket, nem beszéltünk arról, hogy 
egyébként ez az összterületre nézve milyen arányt jelent, és a törvényi 
szabályozás hiányát pedig már említettem.  

Ez csak néhány általam kiragadott pont, amely szerintem mind azt 
bizonyítja, hogy érdemes erről beszélni, és az élelmiszer-minőség 
kettősségének a problémája mellett igenis az élelmiszer-biztonság területén is 
sok-sok teendőnk van még. Úgyhogy javaslom, hogy engedje tovább a 
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bizottság, és aztán egészítsük ki a parlamentben esetleges észrevételekkel. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Újra megadom a 

szót Harangozó Gábornak.  
 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: 

Köszönöm, elnök úr. Csak annyit szeretnék mondani, hogy ha a címkézésben 
igaza lenne, elnök úr, akkor sürgősen eljárást kellene indítani mondjuk a 
belga élelmiszerüzletek ellen, amelyek képesek az itt leírt módon címkézni a 
lédig termékeket is. Arra szeretném tehát csak felhívni a figyelmét, elnök úr, 
hogy lehet, hogy ami címkézést ön a pálinkánál szeretett volna elérni, azt nem 
tette lehetővé az európai uniós szabályozás, de a Sallai képviselőtársam által 
leírt, az ön által említett 4-5. pontban szereplő kritériumoknak megfelelő 
működést Európa számos országában meg lehet találni, így például az általam 
említett Belgiumban is.  

Ezen kívül mondjuk nem kell Belgiumig elmenni, ha csak a szomszédos 
Burgenlandba elmegyünk, akkor ott is azt látjuk, hogy tulajdonképpen ennek 
az előterjesztésnek a szellemiségében működik az egész vidék rendszere, 
hiszen például pont amiről képviselőtársam ír az előterjesztésében, hogy a 
nagy integrációk helyett, amit ön kifigurázott, hogy Mészáros Lőrincek és 
Csányi Sándorok monopolhelyzetének az erősítése helyett, a mondat második 
felét nem olvasta, ugye, ami ott van az előterjesztésben, hogy: „elősegíti a 
kisüzemi, családi léptékű, országos hálózatot alkotó vállalkozásokat”. Például 
Ausztriában, hogyha megnézzük, nemhogy országos, hanem tartományi 
szinten megvannak ezek az együttműködések, amelyeknek megvan a saját 
címkézése, minőségbiztosítása, és a dolog úgy működik, hogy ha egy 
burgenlandi fodrász bemegy a helyi élelmiszerüzletbe, és leveszi a tojást, és 
azon nem burgenlandi pecsét van, hanem valami más tartománynak a 
pecsétje, akkor visszarakja, mert tudja, hogy ő akkor fog tudni megélni, akkor 
tud megélni mint fodrász is, hogyha a helyi termelőnek a termékét veszi meg, 
mert annak akkor van bevétele, és akkor tudja az ő szolgáltatását igénybe 
venni. Ezeknek a helyi gazdaságoknak a kialakítása, fejlesztése 
Magyarországon még igenis várat magára, ez csak ígéret volt, amit önök 
egyébként ígértek, és nem csinálják meg. És ugyan itt most alapvetően 
élelmiszer-biztonságról szóló javaslatokról van szó, de ezek a javaslatok, 
hogyha végignézzük, ennek a szellemiségében születtek, mint ahogy 
egyébként a területalapú támogatások – amit ön szintén megemlítetett – 
átalakítása is ennek a szellemiségében született javaslat, amivel én is 
egyetértek, hogy nagy, ipari növénytermesztéssel foglalkozó vállalkozásoknak 
nem kell olyan területalapú támogatást adni, ami egyébként jövedelempótló 
támogatás, ott szerintünk a foglalkoztatást lehet támogatni, és azt elősegítő 
intézkedéseket kellene hozni, egyébként ami meg területalapú támogatás, az 
pedig a kicsiknek a működését, piacképessé válását és integrációját kéne hogy 
elősegítse.  

Azt tudom tehát még egyszer megerősíteni, hogy szerintem ennek az 
előterjesztésnek a javaslatai jók és támogatandók, és ami nekem szomorú, 
hogy a Fidesz valami hasonló, kampány során elmondott ígéretekkel nyert 
annak idején választást, és szemmel láthatólag teljesen mást csinál, és egészen 
meglepő és döbbenetes látni azt a vehemenciát, ahogyan minősítik ezeket a 
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javaslatokat, egyébként meg hogyha kimennek lakossági fórumra, akkor meg 
ezeket mondják el mindenhol. Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Annyi megjegyzésem van, hogy amit Sallai R. Benedek kért, az 

azt mondja, ha már most mondatidézésekbe csapunk át, hogy: „…helyett 
elősegíti a kisüzemi, családi léptékű, országos hálózatot alkotó 
vállalkozásokat”. Megjegyzem: ha ezek a családi, kisléptékű, országos 
hálózattal rendelkező vállalkozások, akkor már megint felmerül, hogy ezek 
tényleg családi és kisléptékű vállalkozások-e. (Magyar Zoltán: Szövetkezet!) 
Csak kérdezem.  

Amit ön, képviselőtársam, felhozott Ausztriával kapcsolatosan, ott nem 
az állam hozta létre azokat a jelölési módokat, amelyeket az egyes 
tartományokban használnak, hanem az ottani érdekképviseleti szervezetek és 
tömörülések és a kamara. (Harangozó Gábor István: Kamarák! Kamara az 
állammal!) Na, hát tisztázzuk már! Ne hárítsunk az államra olyan 
felelősséget, amit nem tehet! (Magyar Zoltán: Ma nem! Ma nem is!) Amit a 
magyar állam egyébként megtett régóta, az többek között az élelmiszer-
minősítésben a „Kiváló magyar élelmiszer” védjegy, amit elég nehéz 
megszerezni. Ez az egyetlen olyan országos, amiért küzdenek, és jelöléssel 
ellátják. Természetesen van további kezdeményezés is a helyben termelt 
termékeknek, a rövid ellátási lánc termékeknek, a helyi piacok felépítésének, 
erről szólt a ’11-12-es törvénykezésünk java. Tehát ne mondják már azt, hogy 
itt a kis-, középvállalkozásoknak, kézművesélelmiszer-termelőknek nem lett 
kinyitva egy új terület! Mert számtalant tudunk mondani. Az más dolog, hogy 
ezzel mennyire tudtak élni, hogy mennyire voltak fogékonyak erre, hogy igen, 
itt meg lehet mozdulnunk. És azt ne várják el, hogy az állam 
„tartományonként” – osztrák példa – tudatformálást hajtson végre (Magyar 
Zoltán: Miért ne?), mert jó lenne, mint ahogy az a fodrásznő a burgenlandi 
terméket vásárolja. Nagyon jó lenne, ha eddig eljutnánk, de egyelőre nem itt 
vagyunk, sajnálatos módon az árak és minden egyéb eltéríti időnként a 
fogyasztót (Harangozó Gábor István közbeszól.) a helybeni vagy a magyar 
élelmiszerek vásárlásától. Ezt önök pontosan tudják, hiszen a statisztikai 
adatgyűjtések és a közvélemény-kutatások kapcsán elég sokat foglalkozunk 
ezzel a területtel, hogy mennyiben lehetne még több magyar termék 
vásárlására ösztönözni a fogyasztókat.  

Megjegyzem, hogy 2010 és ’11 óta, amióta ezzel élesben kezdtünk 
foglalkozni, és elkezdtük ezt az üzenetet továbbítani, hogy ez a biztonságos 
élelmiszer, tudod, hogy ki termelte, magyar gazdát segítesz, s a többi, s a 
többi, amit elmondtál, képviselőtársam, a multi áruházláncok, azok, amelyek 
nagyon erős, mondjuk német kötődéssel rendelkeznek, nem nevesítve, de 
nagyon erősen, belátták, hogy nem lehet kizárólag Németországból importált 
élelmiszerekkel a piacon maradni, hanem elkezdték reklámozni, ha figyelték, 
hogy magyar áruk hete van az echte német nevű áruházláncban, egy 
magántulajdonú német áruházláncról beszélek ez esetben, és sorolhatnám az 
összes többit is. Tehát legalább sikerült kikényszeríteni ezekből az 
áruházláncokból, hogy a magyar terméket nem lehet lehagyni a polcról. Most 
jönne a fogyasztó, hogy meg is tudja vásárolni, ő is ezt keresse, s a többi.  

Rengeteget foglalkozunk ezzel, imázsneveket, hungarikumokat hoztunk 
létre, külön nevesítjük őket, tereljük a fogyasztót, hogy tessenek errefelé 
menni, ezek a minőségek, és az tény, hogy egy folyamat elején, közepén, nem 
tudom, hogy hol tartunk, de nincs vége a történetnek. Az a nagyon nagy 
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tudatosság és néha anyagi jólét, mint ami az osztrákoknál van, még nincs meg 
a magyar fogyasztónál, ezt pontosan látjuk a visszajelzésekből.  

Nem akarok a részletekbe belemenni, mert egy újabb szelepet nyitott ki 
képviselőtársam ezzel a megszólalással, mert a húsz benyújtott indítványi 
pontnak számtalan részére reflektálhatnék még még további szakmai 
mélységekkel, de nem szeretném most ezt megtenni. Ha nincs további 
kérdező (Senki nem jelentkezik.), akkor az előterjesztőnek adok szót a 
viszonválasz lehetőségére.  

Sallai R. Benedek reflexiói 

SALLAI R. BENEDEK (LMP) előterjesztő: Nagyon-nagyon köszönöm, 
és őszintén köszönöm Pócs Jánosnak és Font Sándornak, hogy elmondták az 
érveiket, mert így lehetőségünk van arra, hogy pár dolgot tisztába tegyünk. 
Először is az elnök úr is egy személyes dologgal kezdte, hogy 2014-ben, 
amikor bekerültem, akkor egy reménytelibb szakmai irányt vált tőlem. Ez 
elmondható a Fideszről is, hogy amikor megalakult, egy reménytelibb 
demokratikus pártot vártunk tőlük (Farkas Sándor: Nem is emlékszel rá!), 
meg elmondható, hogy 2010-ben is, a kormányra kerülésükkor… 

 
ELNÖK: És ez teljesült. 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP) előterjesztő: …úgy tűnt, hogy egy 

reménytelibb csapat lesz (Pócs János: Olvasd el a népszerűségi listát!), de 
hogy az autokrata populizmus rendszerét kiépítették, az az egy, amiben 
eredményt tudtak elérni. A reményteliség tehát teljesen nyilvánosan 
mindenkit érint, nem csak engem; egyébként elismerem, és bocsánatot kérek, 
hogy romlott az ez irányú helyzetem, de nyilvánvalóan ahhoz, hogy a némileg 
idealista szemléletből legyen az, hogy fel tudjam ismerni azt, hogy a lopáson 
kívül tényleg semmi nem érdekli a Fidesz-KDNP-t, ahhoz nyilván kellett egy 
kis idő. Elnézést, hogy ez nem ment gyorsabban! 

És akkor vegyesen reagálnék, ahogy helyem volt a papíron. Először is 
meg szeretném védeni – bár nem tisztem nekem – Harangozó alelnök urat, 
igen, ő értette jól, tehát a kettős élelmiszerminőség problémái szó szerint 
benne van, csak ez bizonyára elkerülte a nagy, figyelmes olvasás közben Font 
Sándornak a figyelmét. Tehát konkrétan amikor mondjuk ilyen 
szövegkörnyezetben van, hogy: „…hazai szabályozásban az Európai Unió 
különböző tagállamában megtalálható legszigorúbb élelmiszerminőségi” 
különbséget határozzuk meg, akkor ez maga ez, de nem szó szerint.  

 
ELNÖK: Ja, ez az?! 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP) előterjesztő: …Az a baj, hogy nem 

tudtam, azt hittem, az értő olvasás megy mindenkinek, és nem tudtam, hogy 
szó szerint kell írnom; majd legközelebb jobban figyelek rá, hogy csak a 
médiában használt kifejezéseket használjam. Ez nagyon érdekes.  

Köszönöm szépen, hogy a Netát is megemlítette. Ez azért érdekes, mert 
gyakorlatilag a saját focicsapataiknak a finanszírozására teremtettek egy 
kiváló lehetőséget, hogy úgy nem kell befizetni a Netát, hogyha 
focicsapatoknak utalják át gyakorlatilag annak az összegét, és bizonyára azt is 
tudják… 

 



 18

ELNÖK: Ilyen hazugságot ne mondj már, Benedek, szakmai alapon 
legalább, ha kérhetem! 

 
SALLAI R. BENEDEK (LMP) előterjesztő: Hát, gyakorlatilag erről van 

szó. És ezen kívül az is érdekes, hogy a Netából mennyi megy 
népegészségügyre, ugyanis ennek a központi költségvetésben nincs 
visszacsatoló hatása a népegészségügyre.  

 
ELNÖK: Kötelező! Az összes az egészségügybe megy kötelezően.  
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP) előterjesztő: Jó, lehet erről vitázni, lehet 

erről vitázni, de ezek nagyon mókás fejezetei az elnök úr felszólalásának.  
 
ELNÖK: Te összekevered a Taót meg a Netát, ne haragudj, most azt 

kell hogy gondoljam.  
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP) előterjesztő: Nem. Elnök úr, nem tudom, 

milyen most a levezetés stílusa, de végigmondhatom? Tehát valószínűleg némi 
felkészülés nem árt ebben. Tehát a Neta is minden további nélkül átadható, és 
át is adják egy jelentős részét ilyen célokra.  

Meg sem említi a problémakört, mondotta volt. Gyakorlatilag itt húsz 
pont van. Az az egy dolog van, hogy nyilvánvalóan nem szeretném azt a 
fideszes propagandát szolgálni, hogy itt csak a kettős élelmiszer-minőségről 
van szó, és semmi másról nincs szó, mint hogy a mogyorókrémnek a minősége 
milyen. Nem, itt minden egyes élelmiszerről szó van, és minden egyes 
élelmiszertermékről és -minőségről, és nyilvánvalóan hogyha szakmai 
felkészüléseket meg – nem tudom – gondolkodásokat indít az elnök úr 
például a GMO-s élelmiszerek ügyében, meg lehet csinálni, örülök neki, 
hogyha megteszi ezt a Fidesz-KDNP, csak éppen a Pick szalámitól kezdve az 
összes hazai hústermék benne lesz, tekintetbe véve, hogy jelen pillanatban a 
GMO-s fehérjealapú takarmányokat továbbra is 560 meg 600 ezer tonnában 
hozzák be az országba. Tehát nyilvánvalóan meg lehet ezt tenni, csak ehhez 
egy kicsit szigorúbb szabályozás kellene, és nem csak beszélni kéne mindig 
ilyenekről.  

Visszatérek majd Font elnök úrhoz, de addig is, ahogy a papírra fért, 
Pócs János szavaira reagálok. Ki fedezte fel a problémát? Ezt a problémát 
annak, aki nézi a médiát, nem kellett felfedezni, mert nagyjából hat-hét éve 
írnak erről folyamatosan nemzetközi szinten. A probléma azzal van, hogy 
jelen pillanatban az, hogy a NÉBIH eljár, úgy derült ki, hogy lett egy szlovák 
élelmiszerbotrány, és amikor felvetődött, hogy Magyarországon is kellene 
csinálni hasonlót, akkor kiderült, hogy már egy éve van egy ilyen, tehát be sem 
vallotta a NÉBIH meg az FM, hogy ez megtörtént. Tehát egy éve tudtuk 
Magyarországon a NÉBIH ezen vizsgálatait, és csak akkor derült erre fény, 
amikor nemzetközi szinten botrány lett belőle. Ez az egyik mókás dolog.  

A másik mókás, amit mondott, az az, hogy a NÉBIH szorgalmasan 
helytáll. Kérem, csak ezt, semmi mást, csak ezt olvassa el: ezer termékből 12-t 
tudott megvizsgálni a NÉBIH, minden ezer termékből 12 terméket. Ez az 
tehát, amire jelenleg egyáltalán kapacitásai vannak. Nem a NÉBIH-nek a 
hozzáértéséről meg a szándékairól van vita, nem, szó nincs róla, egy magas 
színvonalú cég lehetne; ha nem tették volna tönkre, hogyha lenne 
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monitoringrendszer, ha lenne elég pénz, ha lenne elég szakember, ha lenne 
elég infrastruktúra, valóban alkalmas lenne a feladatainak az ellátására.  

Felmerült az a kérdés Pócs képviselőtársam részéről, hogy Csányi 
Sándor hogy keveredik ebbe bele. Mondom én szívesen: gyakorlatilag a 
botránynak egy része arról szól, hogy a nemzeti tőkésosztályuknak, pont a 
Mészáros Lőrinceknek meg a Csányi Sándoroknak – amire majd reagálok – a 
pozícióját hogy tudják javítani az élelmiszerpiacon. Önök a saját 
milliárdosaiknak kiszolgáltatják a magyar állampolgárok élelmiszer-
ellátásának a biztonságát. Érdemben nem változtattak azon, amit az MSZP 
csinált korábban, a magyar élelmiszerüzletekben továbbra is nagyon nagy a 
külföldről behozott termékek aránya, hanem önök ezt néhány kézbe akarják 
adni, ahelyett, hogy kiépülnének olyan jellegű rendszerek, amelyekről 
beszéltünk. Tehát hogy az összefüggés hol van, ahhoz nyilvánvalóan csak egy 
pici rálátás kell, és akkor rögtön megláthatóvá válik.  

Nyitott ajtókat döngetek, Pócs képviselő úr. Nem tudom, hol vannak 
ezek a nyitott ajtók, mert ha látnám azt egy jogszabály formájában, látnám azt 
miniszteri rendelet formájában, látnám azt kormányhatározat formájában, 
hogy bármit tettek volna a szövegelésen kívül, azon kívül, hogy 
csütörtökönként Lázár János elmondja, hogy most hadat üzenünk az EU-nak, 
azon kívül hol van? Hol vannak a nyitott ajtók? Ki nyitotta ki az ajtót? 
Mutasson már egyetlen jogszabályt! Semmi nem történt, önök semmit nem 
tettek, a szövegelésen kívül semmi nem történt, nem tettek konkrét 
intézkedéseket ez ügyben.  

És akkor megyek Font Sándor felszólalására pontonként néhány 
dologra. Hogy ki a demagóg, meg kié a hazugság? Font Sándor azt mondja – 
hogy hazugságról beszéljünk –, hogy ki akarom dobni a Magyar 
Élelmiszerkönyvet. Ez szó szerint így hangzik: „intézkedjen a Magyar 
Élelmiszerkönyv átfogó felülvizsgálatáról az összes termékcsoport 
tekintetében, és ennek keretében minden esetben teljesüljenek a hazai 
szabályozásban az Európai Unió különböző tagállamában megtalálható 
legszigorúbb élelmiszerminőségi jellemzők”. Ki akarja kidobni az 
Élelmiszerkönyvet? 

 
ELNÖK: Ez a mondat. 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP) előterjesztő: Nem akarja senki kidobni. 

Felülvizsgálatról van szó, arról van szó, hogy jelenleg megbukott az a rendszer, 
amivel gyakorlatilag önök hét évig tétlenül nézték azt, hogy mi jöhet be az 
országba. Senki nem akarja kidobni, tehát ez az, ami hazugság.  

Utána rátért arra, hogy ez milyen komoly problémakör, hogy egyáltalán 
ezeknek a kimért áruknak a termékminőségét hogyan lehet rendszerezni. 
Kérem szépen, hogyha nem tudnak egy problémát kezelni, nem kell 
kormányozni. Az, aki alkalmatlan rá, aki egy problémát nem tud kezelni, az ne 
akarjon kormányozni! Ezeknek kialakult technológiái vannak más EU-s 
országokban, és azok minden további nélkül alkalmazhatóak lennének, csak 
ehhez nyilván úgy kellene összeállítani egy FM-et, hogy nem öt jogászt 
betenni az élére, meg egy cukrászt, hanem esetleg szakembereket kéne néha 
foglalkoztatni, és akkor lenne esély arra, hogy néhány olyan, aki esetleg olvas 
ilyen nemzetközi szinten publikációt, az rájön, hogy milyen megoldások 
vannak. Nem olyan nagy dolog ez. Én nem vagyok ennyire okos, tehát én nem 
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tudom ezeket; elolvassuk, mert le vannak írva. Csak annyit kell tudni, hogy 
utánanézünk, hogy mi történik.  

Utána említette Ugandát és Haitit az élelmiszer-biztonság 
vonatkozásában. Zárójelben jegyzem meg, hogy a helyzet nyilvánvalóan 
valamivel jobb talán, nem sokkal jobb Magyarországon, de nyilvánvalóan 
jobb, a politikai kultúrában viszont, bizonyították, hogy rosszabb, tehát ott 
Uganda meg Haiti alatt sikerül teljesíteni. De menjünk tovább! 

Hosszan érvelt a biotermékeknél, az állattartásnál, hogy miért vannak 
ökológiai gyepek. Kérem szépen, elmondom, mi történt. Vegyük Fazekas 
Sanyinak… Sándor miniszter úrnak a haverját, Kun Pétert, önök odaadtak 
neki meg a baráti körének egy halom gyepet a Hortobágyi Nemzeti Parkban, 
ezeknek egy deka állatja nincsen (Pócs János közbeszól.), és gyakorlatilag 
felveszik az ökológiai támogatást pluszban azért, hogy lekaszálják évente 
egyszer a gyepet. (Farkas Sándor: Ez nem igaz!) De nincs állattartás, nincs 
állattartás! (Farkas Sándor: Nem így van!) A legtöbb ökológiai gyepen nincs 
állattartás. (Farkas Sándor: Kun Péternek húsz éve…) A pályázatoknál 
nyilvánvalóan kellett, és majd nézzük meg a hortobágyi pályázatokat, persze, 
néma kacsákat, hogyne, beírtak a pályázatokba, volt állattartás, mert kellett. 
(Farkas Sándor: Ez nem igaz!) Arról van szó, hogy az ökológiai gyepeknek a 
jelentős részéhez nem lett előírás – Farkas Sándor nyugodtan reagáljon! –, 
jelenleg az ökológiai gyepekhez nem előírás az állattulajdon. Bárki, aki 
hozzájutott védett gyephez vagy olyan gyepterülethez, amit évente egyszer 
kaszálni kell, az beminősíttette ökológiainak, kap egy magasabb szintű 
támogatást, és ott állhat halomba a bála, akkor sem kerül feltétlenül úgy, hogy 
ez bármilyen élelmiszerláncon hozzájusson azokhoz a jószágokhoz, amiket 
egyébként borjú korában GMO-s fehérje alapú takarmánnyal kellett 
takarmányozni, mert másképp nem tudta megoldani. Tehát nyilvánvalóan 
lehet itt erről is szakmailag vitát nyitni, hogy akkor mi indokolta ezt, és mi a 
statisztikahamisítás.  

Nem a KSH csinálja a statisztikahamisítást, hanem az FM. Mikor az FM 
azt mondja, hogy az ökológiai gazdálkodásba beleveszi a gyepet, a Statisztikai 
Hivatal nyilvánvalóan azt fogja mérni, amit szakmailag beletettek. De itt, 
amikor biotermékekről beszélünk, arról beszélünk, hogy a közétkezésben, az 
élelmiszer-ellátásban, az élelmiszer-biztonságban milyen arányban van jelen. 
Ott van egy visszaesés. Az önök Nemzeti Vidékstratégiája 300 ezer hektárról 
400 ezer hektárra akarta növelni az ilyen jellegű területeken az élelmiszer-
termelésbe bevont területeket, ehhez képest önöknek sikerült ebben 
visszaesést produkálni, elsőként 20 ezer hektárt, majd mikor erre rájöttek, 
hozzátették a gyepeket ökológiai céllal, hogy eredményt tudjanak felmutatni. 
Ez történt. Tehát erről is lehet beszélni.  

Politikai geg kategória, Font Sándor. A „Csányi Sándorok”, az nem 
melléknév. Főnevekből „i” betűvel képzünk melléknevet, „ok”-kal 
számneveket képzünk, nyilvánvalóan a számneveknek a főnévi képzése során 
nem szükséges azt megtenni, amit melléknevek esetében. (Pócs János 
közbeszól.) Tehát hogyha egy névre rá lehet kérdezni… Ez is egyszerű, tehát 
meg fogják érteni még a gázszerelők is. Ha „Milyen?”-nel kérdezünk rá 
valamire, az a melléknév, és a „Csányi Sándorok”-ra nem „Milyen?”-nel 
kérdezünk rá, ez egy számnév. Tehát köszönöm szépen a helyesírási 
tanácsokat, de nyugodtan lehet a főnévképzéseket gyakorolni, hogy miből mit 
képzünk, és akkor a politikai geget ezzel le is zártuk. (Pócs János közbeszól.) 
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Az állatvonulás. A legmókásabb pontja az volt, hogyha én is szeretnék 
olyan szintre süllyedni, mint az elnök úr, akkor azt mondja, hogy az 
állatvonulást is tudják befolyásolni – ehhez külön gratulálok a Fidesz-KNDP-
nek, hogyha ezt elkezdi (Derültség az ellenzéki képviselők soraiban.) –, de a 
mókás nyilvánvalóan az volt, hogy itt volt az elmúlt félévben a baromfipestis, a 
kéknyelvűség, három-négy olyan betegség, amivel nem tudtak mit kezdeni, be 
sem ismerték nyilvánosan. A baromfipestissel úgy voltak, hogy mindenütt 
gyakorlatilag megpróbálták letagadni a jelenlétét. Kérdezzék meg a saját 
hatósági állatorvosaikat, hogy mi zajlott! (Pócs János közbeszól.) 
Gyakorlatilag alkalmatlanná tették a hatósági állatorvosi rendszert arra, hogy 
el tudják látni ezeket a feladatokat. (Farkas Sándor közbeszól.) 

Összességében Font Sándornak akkor annyit, hogy miután látom, hogy 
arra nem képesek, hogy legalább a problémát felismerjék, hogy milyen gond 
van a magyar élelmiszer-biztonsággal és az élelmiszer-minőséggel 
kapcsolatban, visszavonom azt, hogy a 19. pontot hajlandó lennék 
visszavonni. Nem. Önöknek igenis bocsánatot kellene kérniük a magyar 
társadalomtól, mert hét éve tudatosan rossz minőségű élelmiszerrel etetik a 
társadalmat. Nyilvánvalóan nem véletlen van az élen Magyarország a rákos 
megbetegedésektől kezdve egy halom olyan életmódbeli halálozási ok 
tekintetében, amelyeknek ezzel összefüggése van. Ez nyilván nem most alakult 
ki, az önök bűne nem az, hogy ezt kialakították, hanem az, hogy bűnös módon 
semmit nem tettek ellene. Ebből adódóan tehát azt gondolom, hogy ilyen 
hozzáállással, a probléma el nem ismerésének az alapvető hátterével mégsem 
tehetem azt meg, hogy ne várjam el az önök kormányától, hogy a magyar 
társadalomtól bocsánatot kérjen, és megkövesse azt.  

Így kérem önöktől, hogy mégiscsak fogadják el ezt a határozati 
javaslatot. Természetesen a tárgysorozatba vételt követően a módosítási 
lehetőségeik meglesznek. És szeretném nagyon szépen megköszönni a vitában 
részt vevő két képviselőnek, hogy lehetőséget adott a párbeszédre ezen a 
területen. Köszönöm szépen, elnök úr.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A szavazáshoz érkeztünk. Ki az, aki 
támogatja az imént vitatott H/14372. számú indítványt? Aki igen, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez 3. Ki az, aki nem támogatja az 
indítványt, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 7 nem.  

Bizottságunk nem vette tárgysorozatba.  
Az 1. napirendi pontot lezárom.  

Az élelmiszer-minőség kettős mércéjének megszüntetéséről 
szóló H/14057. számú határozati javaslat (Döntés képviselői 
önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Rátérünk a 2. napirendi pontra. Szabó Szabolcs képviselőtársunk az 
élelmiszer-minőség kettős mércéjének megszüntetéséről szóló határozati 
javaslatot nyújtott be. Megadom a szót az előterjesztőnek.  

Szabó Szabolcs szóbeli kiegészítése 

SZABÓ SZABOLCS (független) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, 
elnök úr. Igyekszem rövid lenni, hogy ne húzzam nagyon a bizottságnak az 
idejét. Valóban, itt már az előző napirendi pont kapcsán szóba került, hogy 
lesz majd egy ilyen határozati javaslat is, amely kifejezetten az élelmiszer-
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minőség kettős mércéjéről szól, és csak és kizárólag erről az egy témáról szól. 
Persze ugye akár személyes tapasztalatok alapján is tudjuk mindannyian, hogy 
tényleg hosszú évek óta felmerült az, hogy ugyanolyan csomagolásban, 
ugyanolyan márkanévvel forgalmazott termékek beltartalmi értékei mintha 
nem lennének azonosak mondjuk Kelet-Európában meg Nyugat-Európában, 
de most már elvileg a szlovák hatóságok révén papír is van a kezünkben erről, 
meg egy tájékoztatásában mint hogyha ezt így taxatíve a NÉBIH is ki is 
nyilvánította volna.  

A miniszter úr arról tájékoztatott, ami után ez a – mondjuk így, hogy: – 
botrány kitört, hogy az EU Mezőgazdasági és Halászati Tanácsának tavaly 
májusi ülésén már foglalkoztak is ezzel a témával, de úgy látszik, hogy ezek 
szerint nem nagyon sikerült még megoldást találni, és ezért nyújtottuk be ezt a 
határozati javaslatot, amely voltaképpen egy mankót nyújtana a kormánynak 
ahhoz, hogy kifejezetten az Európai Bizottságnál járjon el ebben az ügyben, 
próbáljon lobbizni a szomszédos országokkal együttműködve, hogy ezt a 
gyakorlatot, ami például nekünk, magyar állampolgároknak hátrányos, 
szüntessék meg a multik. Zárójelben jegyzem meg még egyszer: ez nem egy 
ilyen multiellenes javaslat, hanem kifejezetten arról van csak szó, hogy ha 
ugyanazt mondjuk egy termékre, ha azt mondjuk termékekre, hogy azok 
ugyanazok ugyanabban a csomagolásban, ugyanazzal a márkanévvel 
rendelkeznek, akkor azok tényleg legyenek azonosak, márpedig úgy, hogy a 
beltartalmi értékük eltér. Mert az, hogy ízléshez igazítanak bizonyos 
termékeket, hogy egy picit édesebb vagy kevésbé édesebb, az még normális, 
nagyon régóta tudjuk azt, hogy nem feltétlenül kell mondjuk a cukortartalmat 
százalékra pont ugyanúgy beállítani, de azt mondjuk, hogy ha a cukrot 
lecserélem más édesítő szerre, akkor az azt jelenti, hogy az már a beltartalmi 
értéket tekintve más, és a többi, és a többi. Tehát ezt nyújtottuk be 
februárban.  

Az azóta eltelt nagyjából egy hónapban azt láttuk, hogy a kormány mint 
hogyha hasonló irányba mozogna. Sajnos tudtunk most ott lenni a Gazdasági 
bizottság ülésén nem, amelyen Zsigó Róbert erről számolt be, hiszen 
nagyjából egy időben van a két ülés, de bízunk benne, hogy ezt az irányt akkor 
majd a kormány továbbviszi. És, mondom, ez a javaslat a mindenkori magyar 
kormánynak egy ilyen pluszmankót jelentene, hogy hatékonyabban tudjunk 
fellépni ez ellen. Nagyon röviden ennyi, hogyha képviselőtársaim elolvasták az 
indokolást, akkor a részletek is benne vannak. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e hozzászólás? (Jelzésre:) Magyar 

Zoltán! 

Hozzászólások 

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 
Támogatjuk az előterjesztést, egy aktuális problémát igyekszik kezelni, és én is 
úgy gondolom, hogy a kormány eddigi kommunikációjába beleillik ez a vonal, 
tehát nem látnám értelmét annak, hogy akár kormánypárti képviselőtársaim 
is ne engedjék tovább ezt a javaslatot.  

Én személyes tapasztalatokkal is alá tudom támasztani. 15 kilométerre 
élek a határtól, a nyugatitól is meg a jelenlegi északi határtól is, és ilyen 
módon kétirányú tapasztalatom is van: egyrészt Ausztriában valóban 
érezhető, nemcsak élelmiszerek, hanem akár tisztítószerek vonatkozásában is, 
hogy ugyanazon márkajelzés alatt silányabb minőségű kapható idehaza, az 
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északi határt meg csak azért említettem, mert kint rokonokkal, ismerősökkel 
beszélve az volt a tapasztalatom, hogy náluk ez már tényleg jó néhány éve egy 
folyamatosan jelen lévő kérdés, Felvidéken mind a politika, mind a sajtó sokat 
foglalkozott már ezzel a problémakörrel, úgyhogy örülök, ha idehaza is újra 
nagyobb figyelmet kap.  

Szerintem ez a kormánynak is egy kihagyhatatlan lehetőség arra 
vonatkozóan, hogy ne csak a migráció témájában tudjon a környékbeli 
országokkal vagy a V4-ekkel szorosabb kapcsolatot fűzni, ápolni, hanem egy 
ilyen, mondhatom azt, hogy a nyugat-európai ízlésnek is jobban megfelelő, ott 
jobban átvihető ügyben is tovább lehetne erősíteni ezen keresztül az 
együttműködést. És én is úgy gondolom, hogy akár még a multinacionális 
vállalatok is rábírhatók arra, hogy betartsák ezt az egyszerű elvet, hiszen ha ez 
megfelelően átjön a köztudatba – és ebben a politikának óriási szerepe van –, 
ez a különbségtétel és a vásárlókért való kiállás, akkor racionális üzleti érdeke 
is lehet a multiknak az, hogy ebből a rossz gyakorlatból kilépjenek. Ráadásul 
minden európai uniós irányelvnek is megfelel, legalábbis amiket folyamatosan 
hangoztatnak Brüsszel részéről, hogy nincs különbségtétel az Európai Unió 
tagországai között semmilyen tekintetben. Akkor itt igenis lehet bizonyítani 
ezt, úgyhogy ez védhető minden európai fórum előtt is.  

Így tényleg arra biztatom képviselőtársaimat, hogy tegyük meg ezt az 
első lépést. Ha másra nem lesz jó, akkor legalább arra, hogy ezt a témát a 
parlamenti vita szintjére emeljük, és így nagyobb figyelmet kap, ezáltal 
nagyobb nyomást tudunk helyezni a multikra, több muníciót tudunk adni a 
tárgyaló feleknek, én tehát semmilyen hátrányát nem látom annak, ha 
elfogadjuk. Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Legény Zsolt! 
 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Ennek a napirendi pontnak a vitáját jobbára már az előző napirendi 
pontnál lefolytatta a bizottság, ezért én tényleg három mondatot szeretnék 
róla mondani. Támogatandónak ítéljük meg a határozati javaslatot, és az a 
javaslatunk, hogy ha kormánypárti képviselőtársaink az előbbi napirendi 
pontnál elmondott kritika szerint azt gondolják, hogy nem teljesen pontosan 
van megfogalmazva, mást is bele lehetne írni, vagy valamit ki kellene belőle 
venni, attól függetlenül támogathatják ezt a határozati javaslatot, hiszen azért 
van lehetőség arra, hogy utána mindenféle módosító javaslattal jobbá tegyük 
ezt a határozati javaslatot. Önmagában a célja szerintünk támogatandó. 
Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Földi László! 
 
FÖLDI LÁSZLÓ (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Szeretnék 

visszautalni egy pillanatra, több képviselőtársam is említette az 
infószolgálatnak a kiadványát, 2011-ben már volt szó az élelmiszer-
problémákról, az élelmiszer-biztonsági problémákról. Ugyanakkor én azt 
gondolom, hogy amikor 2010-ben a Fidesz-KDNP kormányra került, akkor 
először a gazdaságot kellett valamilyen módon rendbe tenni, hiszen tudjuk: ha 
nem tesszük rendbe akkor a gazdaságot, akkor tulajdonképpen bedől az 
ország. Miután a bedőléstől megmentettük az országot úgymond, akkor 
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lehetett foglalkozni azokkal a fontos témákkal, mint például az élelmiszer-
biztonság kérdése.  

Szeretném tisztelettel felhívni kedves képviselőtársaim figyelmét, hogy 
2013-ban már megalkotta a szaktárca az élelmiszer-biztonsági stratégiát, majd 
ennek folyományaként 2017-ben elindult a nemzeti élelmiszer-gazdasági 
program, amely szintén arra fókuszál, hogy hogyan és mi módon lehet még 
inkább biztonságosabb és jobb minőségű élelmiszereket tenni a magyar 
lakosság asztalára. Képviselőtársam előterjesztésében is szerepel az EU 
Mezőgazdaság és Halászati Tanácsának a 2016. májusi ülése, illetve szerepel 
benne, hogy tavaly a V4-ek is foglalkoztak ezzel a problémával, ugyanakkor az 
is igaz, hogy a szakminiszter, Fazekas miniszter úr többször kinyilvánította 
azt, hogy Magyarország mindenféleképpen érdekelt az EU ezen bizottságában 
abban, hogy vizsgálják meg az EU-ban lévő élelmiszer-problémákat, és 
valóban egységes módon tudjanak fellépni, és tulajdonképpen a V4-ek is erre 
fókuszálnak, hogy hogyan lehetne egységesen fellépni európai uniós szinten a 
rossz minőségű élelmiszerekkel kapcsolatosan.  

Én azt gondolom, hogy a tudatos élelmiszer-vásárlás problematikája 
kulcskérdés, ennek érdekében hozták létre vagy indult el a Szupermenta-
program, amely a vásárlói tudatosságot próbálja minél inkább a magyar 
lakosság – hogy mondjam? – égisze alá vonni. Érdekes dolog, személyes 
tapasztalatom a ceglédi piacon, hogy az emberek igenis kiskereskedőktől vagy 
őstermelőktől vásárolnak elsősorban, mintsem hogy multiknál vegyék meg 
például a zöldség- és gyümölcsféléket. Ugyanakkor az is igaz, hogy valóban a 
multipolcokon is megjelentek a magyar termékek, úgymond a magyar 
élelmiszeripari termékek, amelyek már részei annak, hogy a magyar lakosság 
magyar élelmiszert vásároljon.  

Én tehát azt gondolom, hogy elindultak folyamatok, és nem tartom 
szükségesnek újabb pontok beépítését ebbe, hiszen a NÉBIH végzi azt a 
feladatot, amit ez ügyben végeznie kell, fölösleges újabb határozatban felhívni 
a tisztelt tárca figyelmét ezekre a feladatokra, végzi a dolgát. Nem tartom 
szükségesnek a határozati javaslat, napirendi pont tárgyalását, illetve 
felvételét. Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) 

Amennyiben nincs, akkor az előterjesztőnek adok szót. 

Szabó Szabolcs reflexiói 

SZABÓ SZABOLCS (független) előterjesztő: Köszönöm szépen a 
támogató hozzászólásokat, és a képviselő úrnak is köszönöm, hogy elmondta a 
véleményét. Nagyon nincs mire reagálni. Egy dologra reagálnék, mert ez már 
másodszorra fordul elő, és mivel szakmámnál fogva én állandóan statisztikai 
adatokat bújok, ezért ilyenkor kénytelen vagyok mindig pontosítani az 
információkat. Már másodszor hangzik itt el olyan megállapítás, mint hogyha 
a multik, tehát ilyen hipermarketek, diszkontok polcaira elkezdenének 
beszivárogni a magyar áruk. Hogyha megnézzük a konkrét statisztikai 
adatokat, akkor nagyon kerekítve és nagyon durván 50 és 80 százalék között 
van a magyar áruk aránya, meg kell nézni az Aldit, a Lidlt, a Tescót és a 
többieket – és akkor most csak a nagyokról beszéltem –, tehát régóta ott 
vannak ezek a magyar termékek a polcon. Nyilván az egy fontos dolog a 
magyar gazdaság szempontjából, hogy ez legyen még több természetesen, de 
ugye azért az nem… Tehát nem akarom én nagyon őket védeni, csak a 
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tisztesség kedvéért mondom, hogy ugye az nem úgy volt, hogy eddig nem 
forgalmaztak magyar árukat, és a mostani javaslat meg aztán végképp nem is 
erről szól valóban, hanem arról, hogy az ugyanolyan nevű, ugyanolyan 
márkájú, ugyanolyan csomagolású és a reklámokban ugyanúgy megjelenő 
termékekről – mert ugyanazt a reklámot adják le Franciaországban is, mint 
nálunk, csak nem az a termék van mögötte, tehát erről szól ez a javaslat. 
Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: A szavazáshoz érkeztünk. Kérdezem, ki az, aki támogatja az 
imént tárgyalt H/14057. sorszámú indítvány tárgysorozatba vételét. Aki igen, 
az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Kettő. Ki az, aki tartózkodik ennél a 
szavazásnál? (Szavazás.) Hét.  

Bizottságunk nem vette tárgysorozatba az indítványt.  

Egyebek  

A 3. napirendi pontra térünk rá – miután lezártam a 2. napirendi 
pontot –, ez az egyebek. Nekem nincs különösebb közölnivalóm, talán annyi, 
ami szakmailag bennünket érint, hogy az erdőtörvény nem került benyújtásra 
a héten, tehát látható, hogy nincs napirenden, két hét múlva várható. Az 
Erdészeti albizottság elnöke kezdeményezte… (Harangozó Gábor István: És 
a halászati?) …kezdeményezte az albizottság összehívását, hogy megismerjék 
a különféle szakmai érdekképviseletek állásfoglalását ez ügyben, hogy tisztán 
lássunk. (Harangozó Gábor István: És a halászati nem jön?) Nem tudok 
róla. (Magyar Zoltán: Holnap mi lesz akkor a parlamentben? – Párhuzamos 
beszélgetések.)  

Az egyebekben van-e még valakinek valami? (Jelzésre:) Igen, Győrffy 
Balázs! 

 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Szeretném egyértelművé tenni, hogy 

ugyan két hetet csúszik az erdőtörvény parlamenti vitája, de az albizottsági 
ülés ettől függetlenül most a héten megtartásra kerül, tehát azt mindenképpen 
szeretném pontosítani, hogy annak az időpontja változatlan. Szeretnénk 
meghívni az ülésre azokat a civil szervezeteket, amelyek az erdőtörvény 
koncepciójának a kidolgozásában részt vettek, hogy egy kicsit megismerjük a 
mögöttes tartalmát a módosításoknak, a javaslat különböző pontjainak. 
(Magyar Zoltán: Vendég jöhet? Nem hozzászólással, hanem mivel 
nyilvános…) Persze, nyilvános az ülés. (Magyar Zoltán: Jó, köszönöm.) 
Nyilvános az ülés. Őszinte leszek: én számítok is az ellenzéki képviselők és a 
kormánypárti képviselőtársak részvételére, úgy gondolom, hogy ez egy eléggé 
fontos jogszabály ahhoz, hogy érdemi vitát tudjunk folytatni, azt hiszem, 
10 órakor, ha jól emlékszem.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném jelezni, hogy március 28-án, 

jövő héten kedden várhatóan ülést tartunk, amelyen beszámolókat, a 2015. évi 
agrárgazdasági jelentést és egyebeket fogunk tárgyalni, ez egy kitűzött 
időpont. (Farkas Sándor: Az nem parlamenti nap.) Az nem parlamenti nap. 
Hétfőn lesz ennek a két hétnek a harmadik ülésnapja, és ez a rákövetkező 
kedd, jövő hét kedd. Nem parlamenti nap tudomásom szerint.  

Ha az egyebekben további nincs (Senki nem jelentkezik.), akkor azt is 
lezárom. 
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Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 48 perc) 
  

Font Sándor 
a bizottság elnöke 

  

Horváth István  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 

 


