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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 06 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Köszöntöm a bizottság tagjait. Köszöntöm a munkánkat segítő tisztviselőket, 
és köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel kísérik bizottságunk nyílt ülését. 
Köszöntöm az egyes napirendi pontokhoz érkezett előadókat és munkatársaikat is.  

A napirendtervezetet a bizottság tagjai a szokásos módon megkapták. 
Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendhez. (Nincs jelentkező.)  
Amennyiben nincsen, akkor szavazzunk róla! Ki az, aki egyetért, hogy az ajánlás szerint 
haladjunk a napirendi pontok tekintetében? (Szavazás.) Egyhangú igen.  

Az állattenyésztők napjáról szóló H/13099. számú határozati javaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

Ennek megfelelően az 1. napirendi pontot, az állattenyésztők napjáról szóló 
határozati javaslat részletes vitáját fogjuk megtárgyalni. Benyújtásra került H/13099. 
számon, Horváth István az előterjesztő. A vita első szakaszát nyitom meg, amelyben 
arról kell döntenünk, hogy az indítvány megfelel-e a házszabály 44. § (1) bekezdésének. 
Ehhez az első szakaszhoz bárkinek van-e kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Ki az, aki egyetért azzal, hogy a 
benyújtott indítvány megfelel a házszabály 44. § (1) bekezdésének? (Szavazás.) 
Egyhangú igen.  

A második vitaszakaszhoz érkezünk, amelyben a módosító indítványok 
tekintetében egy javaslat van Steinmetz Ádámtól. Az előterjesztőt kérdezem, hogy mi 
az álláspontja erről.  

 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottsági Tagok! Kedves Vendégek! Először is engedjék meg, hogy tisztelettel 
megköszönjem a bizottság tagjainak, illetve azon képviselőtársaimnak a 
hozzászólásokat, akik a vitában az indítványommal kapcsolatosan hozzászóltak, és 
lehet azt mondani, hogy pártoktól függetlenül egyhangúlag támogatták az 
állattenyésztők napjának a kezdeményezését. Ezt szeretném megköszönni valamennyi 
állattenyésztő nevében.  

Steinmetz Ádám képviselőtársam többször is nagyon hasznos és támogató 
hozzászólással élt a vitában, amit külön köszönök neki, illetve ebben a módosításban is 
a vitában már elhangzott érv van, hogy ne csak az állattenyésztők napja legyen az 
úgymond szeptember 29-e, hanem az állattenyésztők és a valaha állattenyésztéssel 
foglalkozóknak is napja legyen. Én azt gondolom, hogy kicsit túltolja magát ez a 
kezdeményezés abból a szempontból, hogy az állattenyésztők napjának pont az a célja, 
hogy meg tudjunk emlékezni mindazokról, akik a jelenben is foglalkoznak 
jószágtartással, illetve jószággondozással, valamint olyan alkalmakat teremtsünk, 
adott esetben társadalmi elismerések formájában, ahol meg tudunk emlékezni azokról, 
akik korábban nagyon sokat tettek a magyar állattenyésztésért. Tehát maga a nap 
megteremti ennek mind a lehetőségét és az alkalmát is, és természetesen a fiatalok 
számára is vonzóvá tudjuk tenni ezt a szép és áldozatos munkát.  

Tehát én azt gondolom, hogy összességében maga az, hogy állattenyésztők 
napja, az összefoglalja mind a valaha állattenyésztéssel és a jelenben és a jövőben 
állattenyésztéssel való foglalkozásnak a lehetőségét, és nem tartom szükségesnek, hogy 
ebből az egyik részt külön kiemeljük. Tehát a magam részéről, megértve a szándékot, 
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köszönve a támogatást, de nem támogatom a módosító indítványt, mert eleve az eredeti 
indítvány ezt már mind magában foglalja. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr. 

 
ELNÖK: Értem. Mi a kormány vagy a tárca álláspontja? Erről majd kérem 

nyilatkozni Tarpataki Tamás helyettes államtitkár urat.  
 
TARPATAKI TAMÁS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Köszönöm, 

elnök úr. Szeretném jelezni, hogy tárcaálláspontot képviselünk. Természetesen az 
előterjesztést a legmesszebb menőkig támogatjuk, és egyetértünk vele. A módosítással 
kapcsolatban rugalmasak vagyunk, úgy látjuk mi is, hogy az eredeti megfogalmazás 
nem tartalmaz időkorlátot, tehát tartalmazza a múltban állattenyésztéssel 
foglalkozókat is, de e tekintetben rugalmasak tudunk lenni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Kérdezem a módosító indítvány előterjesztőjét, hogy kíván-e 

hozzászólni, vagy érthető volt a reakció.  
 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Én is tisztelettel 

köszöntöm a bizottság tagjait és az érdeklődőket. Valóban, ennek a javaslatnak a vitája 
elhangzott már az Országgyűlés plénuma előtt, én akkor is abbéli szándékomat 
fejeztem ki, hogy tegyük azért egyértelművé. Ez egyébként egy abszolút támogatandó - 
és meg tudom erősíteni Horváth István úrnak a szavait -, széles körben támogatott 
javaslat, ez nem is kérdés. Ezt a javaslatot - én a magam nevében mondom, de 
szerintem frakcióálláspontot is képviselhetek - támogatni fogjuk, a most beadott 
módosító javaslatom elfogadása nélkül is.  

Örülök, hogy az agrártárca rugalmas, és ők is úgy gondolják, hogy ez egy 
támogatható javaslat lenne, én ezt egy nagy sikernek könyvelem el. Szerintem fontos 
lenne megemlékezni azokról is, akiknek sokan köszönhetik, hogy most ezt a szakmát 
űzhetik, és ez ebből a javaslatból egyértelműen nem derül ki, ezért tartottam 
indokoltnak ezt nevesítve belefoglalni. Szerintem ez amúgy is egy gesztusértékű 
javaslat, így még inkább stílusos és udvarias lenne az elődeinkről való megemlékezés 
is. Úgyhogy én bízom benne, hogy a bizottság tagjai ezt tudják támogatni. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászóló? (Nincs jelentkező.) Amennyiben 

nincs, szavazunk róla. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja ezt az indítványt. 
(Szavazás.) 3 igen, ez kisebbség. A bizottság nem támogatja.  

Nincs olyan módosító indítvány, amelyről a továbbiakban itt szavaznunk 
kellene. Ezért javaslom a részletes vita lezárását. Erről szavaznunk kell. Ki az, aki 
egyetért azzal, hogy a részletes vitát zárjuk le? (Szavazás.) Ez egyhangú igen.  

A részletes vitáról szóló jelentés benyújtásáról is döntenünk kell, ezt a 
parlamenthez benyújtjuk. Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy nyújtsuk be a 
jelentést. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú igen. 
Egyhangú volt a szavazás, tehát nem állíthatunk előadót. Itt nincs további döntési 
szükségletünk, és a bizottság sem szeretne előadót állítani a parlamenti, soron 
következő vitához. Ezért az első napirendi pontot lezárom.  

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 
1996. évi LV. törvény módosításáról szóló T/13109. számú 
törvényjavaslat  
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(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

Rátérünk a második napirendi pontra. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, 
valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításával kapcsolatosan 
benyújtott T/13109. számú indítvány részletes vitáját fogjuk megkezdeni. Az 
előterjesztő képviseletében képviselőtársam, Nacsa Lőrinc megérkezett. A formalitás 
kedvéért itt is az első vitaszakaszt fogom megnyitni, amelyben a házszabályi 
rendelkezés 44. § (1) bekezdésének való megfelelésről kell hogy vitatkozzunk. 
Kérdezem, hogy az első vitaszakaszhoz kapcsolódóan van-e kérdés, észrevétel. (Nincs 
jelentkező.) Nincsen. Akkor szavazunk róla. Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal, 
hogy a házszabályi rendelkezés 44. § (1) bekezdésének megfelel a benyújtott indítvány. 
Aki ezzel egyetért, kézfeltartással ezt jelezze! (Szavazás.) Egyhangú igen. Az első 
vitaszakaszt lezárom. 

A második vitaszakaszhoz érkezünk. Nem látunk olyan indítványt, amelyről 
döntenünk kellene, azaz a képviselőknek nyitva állt időben nem látjuk módosító 
indítvány előterjesztését.  

Volt itt egy felmerült kérdés Steinmetz Ádám részéről. Képviselőtársam, 
előadod ezt a kérdésedet? (Jelzésre:) Akkor megadom a szót. És kérem a kormány 
megfelelő tagjait, képviseletét ellátó személyeket, hogy figyeljenek erre a kérdésre. 
Véleménykülönbségben vagyok képviselőtársammal ebben a kérdésben, de szeretném 
hallani rá a választ.  

 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Megpróbálom 

nagyon röviden összefoglalni. Először is azzal kezdeném, hogy az erdélyi kopó mint 
nemzeti kincs védelme, megóvása szerintem egy abszolút támogatandó cél, ezt az egész 
ellenzék egyébként a vitában elmondta. Ebben nincs véleménykülönbség közöttünk. Az 
a kérés, hogy ennek legyen egy komplex, átfogó szabályozása vagy egy megoldási 
javaslatcsomag, ami kerüljön akár az Országgyűlés elé, akár az agrártárca elé. Ennek 
az egyik eleme lehet a most előttünk fekvő vadászati törvényjavaslat. Név szerint, hogy 
a terelővadászatokon az erdélyi kopó, amelynek marmagassága magasabb, mint 45 
centiméter, a jelenleg hatályos törvény szerint nem vehet részt ezeken a vadászatokon. 
De tegyünk egyetlen kivételt az erdélyi kopóval, és vehessen részt ezeken a 
vadászatokon. 

Szeretném leszögezni, hogy ez nem egy pártpolitikai kérdés innentől kezdve, 
hanem egy szakmai kérdés, hogy ez jó-e a kutyának, jó-e a vadgazdálkodásnak. Itt 
számos vadásszal, vadászatszervezővel, vadgazdálkodó, évtizedek óta 
vadgazdálkodással foglalkozó szakemberrel vettem fel a kapcsolatot az elmúlt 
időszakban. Meg kell mondjam, hogy általában negatív és elutasító volt a véleményük 
ezzel a kérdéssel kapcsolatban. De volt, aki megengedő volt. Azért nem adtam be 
egyébként a nyitva álló határidőn belül módosító javaslatot ehhez a törvényhez, ehhez 
a nagyon egyszerű, egyébként egyetlen módosítást tartalmazó törvényjavaslathoz, mert 
szerettem volna kikérni a magyar vadászok érdekképviselete legfelső fórumának 
véleményét ezzel kapcsolatban.  

Magyar Zoltán képviselőtársam az általános vitában megkérdezte Farkas 
Sándor miniszterhelyettes urat, hogy vajon a vadászkamarával felvették-e a 
kapcsolatot, és véleményezte-e a kamara ezt a Simicskó István által benyújtott 
javaslatot. Mivel erre nem kaptunk választ, ezért azt vélelmeztük, hogy ez nem történt 
meg, miközben nekem hivatalos tudomásom van róla, hogy ez megtörtént, a 
vadászkamara véleményezte ezt a javaslatot, és alapvetően támogató álláspontra 
helyezkedett, azzal a két feltétellel, hogy a származási igazolással igazoltan erdélyi 
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kopónak minősüljön ez a kutya, valamint - és most tessék figyelni! - vadászati 
alkalmassági vizsgával is rendelkezzenek ezek a kutyák.  

Ezt azért fontos mondani, mert aki már részt vett, és van olyan képviselőtársam, 
aki részt vett hajtáson, meg tudja erősíteni, hogy annál riasztóbb dolog nincsen, amikor 
egy fegyelmezetlen, buta kutya részt vesz a hajtáson, ez megkeseríti a hajtáson részt 
vevők és egyébként a hobbijuknak örvendő vadászok életét, akiknek, meg kell hogy 
mondjam, hogy egy nagyvad hajtása egy ünnep. És éppen ezért nagyon fontos az, hogy 
megfeleljünk annak a kritériumnak, amit egyébként a vadászkamara is vall. Idézném: 
„a vadászatra, a vad keresésére, felkutatására, valamint elfogására csak olyan 
vadászkutya alkalmazható, amelyet igazoltan vadászatra képeztek, és rendelkezik 
vadászati alkalmassági vizsgával”.  

Nos, tisztelt képviselőtársaim, kérdés nem fér hozzá, hogy az erdélyi kopó egy 
kiváló vadászati tulajdonságokkal rendelkező kutya, vadászkutya, ugye, 
hagyományokból is tudjuk, hogy évszázadokon keresztül arra használták ezt a kutyát, 
de ettől függetlenül, ha nem taníttatott, nem iskolázott kutya, akkor úgy gondoljuk, 
hogy a vadászaton nincsen helye.  

Úgyhogy summa summarum, nekem az lenne a tiszteletteljes kérésem és 
javaslatom, és köszönöm, hogy előterjesztő is megérkezett, hogy bizottsági javaslatként 
- és amennyiben a két előterjesztő és a tárca képviselői is, reményeim szerint tudják ezt 
támogatni - kerüljön be ebbe a passzusba a vadászkamara által egyébként korábban 
javasolt, abszolút szakmai javaslat, és szóljon úgy ez a javaslat… Nem tudom, 
felolvashatom, elnök úr?  

 
ELNÖK: Igen.  
 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Tehát gyakorlatilag én azt javaslom a 

bizottságnak, hogy úgy tegyük fel ezt szavazásra, hogy a Vtv. 71. § (1) bekezdés 3. pontja 
helyébe a következő rendelkezés lépjen: „A nagyvad terelővadászatán a 45 
centiméternél magasabb marmagasságú kutyával folytatott vadászat alól kivételt 
képeznek a vadászati alkalmassági vizsgával rendelkező, származási igazolással 
igazoltan erdélyi kopónak minősülő hajtóebek”. Én úgy gondolom, ha ezt belevesszük 
ebbe a szabályozásba, akkor ez immáron nemcsak kutyás oldalról, hanem vadászati 
oldalról, vadászati szempontok szerint is abszolút támogatható javaslat lenne, és nagy 
valószínűséggel ezt teljes egyetértésben el tudná fogadni a parlament. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Andréka Tamás főosztályvezető úrnak adok szót.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Agrárminisztérium): Köszönöm szépen. Képviselő úr, 

miből vonja le azt a következtetést, hogy ne kellene vizsga a terelővadászaton az erdélyi 
kopók számára? Merthogy a törvényjavaslat szerinti kivétel az pusztán a 45 centiméter 
alól ad kivételt, az alól ad felmentést. De a vadvizsga megléte alól nem, az kell, az a 
törvény egyéb rendelkezéseiből következik. Arra nincs kivétel. 

 
ELNÖK: Mindjárt megadom a szót. Én is személyes beszélgetésünk alkalmával 

itt a bizottság előtt azt jeleztem - ugyan nem ismerem nyilvánvalóan minden fordulatát 
az idevonatkozó törvénynek, de -, hogy tudomásom szerint vadászaton csak vizsgával 
rendelkező kutyák vehetnek részt. Tehát azon kívül kutyák nem vehetnek részt, 
bármennyire szeretnénk betanítani és egyebek, ennek külön időszakának kell lenni, 
míg egy nem vizsgaképes kutyát betanítanak, de az nem egy társas és körvadászaton és 
egyebeken lehet. És utána a vizsgáztatási helyzeten át kell esnie a kutyának, és csak úgy 
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mehet vadászatra. Én ezt eleve feltételnek gondoltam a mostani 
törvénymódosításunkban is a kopókra vonatkozóan. Képviselő úrnak adok szót, aki 
viszont ezt valamiért nem így gondolja.  

 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Mindez a metakommunikációmból látszik? 

Nem azért. Köszönöm a szót, mert megkérdezett az Agrárminisztérium képviselője, és 
akkor válaszolnék.  

Egyébként ez egy teljesen jogos felvetés, a teljes jogos az lenne, ha a 
vadászatokon csak vadászati alkalmassági vizsgával rendelkező kutyák vehetnének 
részt, de ez a gyakorlatban nem így működik, és a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, 
valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvényünk nem rendelkezik erről. Tehát a 
most módosítani kívánt törvény mint legmagasabb szintű jogszabály ebben a 
kérdésben nem rendelkezik erről, ezért indokoltnak tartom ezt. Nemcsak én, bocsánat, 
félreértés ne essék, a legmagasabb szintű érdekképviseleti szerv, az Országos Magyar 
Vadászkamara ezzel a kiegészítéssel és a fenntartással támogatta ezt a 
törvényjavaslatot. Nem értjük, hogy akkor miért nem került bele. De nem késő, 
szerintem a szándék abszolút támogatandó, de érdemes szakmai szempontból teljes 
mértékben körüljárni és megnyugtatóan rendezni ezt a törvényjavaslatot, és ezért 
gondolom, hogy mivel itt nem pártpolitikai ellentétek vannak közöttünk, hanem egy 
szakmai javaslatot szeretnénk, ha tükröződne a törvényben, jelen pillanatban nem 
szabályozza ezt a törvény, ezért ezzel a fenntartással, úgy gondolom, hogy racionális 
lenne ezt az indítványt kibővíteni és utána a parlament elé szavazásra bocsátani.  

 
ELNÖK: Andréka Tamásnak adok szót. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Agrárminisztérium): A 79/2004. FVM rendelet, ami a 

törvény végrehajtási rendelete, ennek a 63. § (1) bekezdése úgy rendelkezik: „A 
vadászaton - a vaddisznó hajtóvadászata kivételével - az alkalmazott vadászati módnak 
megfelelő, vadászati alkalmassági vizsgát igazoltan teljesített és egyedi azonosítóval 
ellátott vadászkutya használható. A vadászat során a vadászkutya vezetője a VAV 
igazolványt, illetve az ezzel egyenértékű munkavizsga bizonyítványt köteles magánál 
tartani, és azt a vadászat ellenőrzésére feljogosított személy felhívására bemutatni.” 
Tehát ez szabályozva van.  

 
ELNÖK: Igen, köszönöm, ezt valahogy én is így gondoltam, habár nyilvánvalóan 

a rendeleti számot nem állt módomban idézni, és nem is ismertem ezt a passzushelyet, 
de az eljárást viszont igen, amennyiben én is időnként hobbiként részt veszek ilyen 
nagy túrákban, vadászaton, és ott tudom, hogy ez kötelező. Mármint 
munkakutyavizsgának lennie kell, és ezt igazolniuk kell a tulajdonosoknak.  

További kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor ebben talán 
konszenzusra juthatunk, hogy szabályozott az a kérdés, amit Steinmetz Ádám felvetett, 
de köszönjük végül is az előrelátását és aggódását, mert egy helyes kérdést feszegetett, 
amely szabályozásra került egy másik jogszabályban. 

Lezárnám a részletes vitát, jaj, bocsánat az előterjesztő mégis szót kér, és meg is 
adom Simicskó István frakcióvezető úrnak. 

 
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN előterjesztő (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. 

Elnézést kérek a kis késésért, de egy másik fontos helyen kellett helytállnom, Szabó 
Tünde államtitkár asszonynál jártam egy fontos megbeszélésen.  

Szeretném csak megköszönni a hozzászólásokat, észrevételeket elnök úrnak és 
a bizottság valamennyi tagjának, meg azoknak is, akik részt vettek a múltkori vitában 
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is a parlamentben. Bízom benne, hogy a parlamenti szavazás során mindenki félre 
tudja tenni a pártpolitikai álláspontját egy ilyen fontos nemzeti ügyben, ami az erdélyi 
kopó megmentését segíti, az erősödését segíti, a tenyésztőket segíti azzal, hogy egy 
nemzeti kincset, egy hungarikumot ismét a valós használati értékében is igénybe 
tudunk venni, vagy tudnak a vadászok igénybe venni. Azt hiszem, hogy sikerült 
nagyjából minden félreértést tisztázni.  

Hozzáteszem, hogy tudom, hogy ez nem egyfajta magas szintű jogi szabályozás, 
de az erdélyikopó-tenyésztők is maguk is - nyilván egyesületi formában a MEOESZ-en 
belül működnek, Pelczéder Tibor az elnöke ennek a Magyar Erdélyi Kopó Klubnak, és 
ők maguk - szabályozzák természetesen mindezt. Tehát alapvető elvárás és igény, hogy 
vadászati vizsgával rendelkezzenek ezek a kutyák. Tehát én bízom benne, hogy ennek 
a kultúrának, ennek a hagyománynak a továbbélését is szolgálja az előterjesztésünk, és 
bízom benne, hogy a bizottság tagjai a parlamenti szavazás során is majd támogatni 
fogják. Nagyon szépen köszönöm az Agrárminisztériumnak is a pozitív hozzáállását, a 
kormányzatnak is a támogatását és a képviselőtársaimnak is mind a kritikát, mind a jó, 
pozitív megközelítést. Nyilván egyfajta aggodalmat is érzékeltem ebben, de amit 
elmondtam az előző bizottsági ülésen: valóban évente 20-25 erdélyi kopó kiskutya 
születik, amiket törzskönyveznek is, ez a fajtának éppen hogy csak a lélegeztetőgépen 
tartása; szükség van arra, hogy segítsük és támogassuk mi magunk is kellő felelősséggel 
és kellő hazafisággal az ilyen ügyeket. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer 
elnök úrnak is a segítségét. Mindenkinek jó munkát kívánok.  

 
ELNÖK: Köszönöm az előterjesztő hozzászólását. Lezárnám a részletes vitát, 

ezért kérdezem, hogy ki az, aki egyetért, hogy a részletes vitát zárjuk le. Aki egyetért, az 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú igen.  

Ki az, aki egyetért azzal, hogy nyújtsunk be jelentést a parlamenthez? 
(Szavazás.) Ez többség. Nem javaslom, hogy előadót állítsunk a most folyó vitáról, 
hiszen egyhangú volt, a bizottságunk nevében erre nem tartunk igényt, úgyhogy a 
második napirendi pontot is lezárom. Köszönöm szépen az előterjesztőknek a 
napirendi pontban való részvételt.  

Az élelmiszerlánc-biztonságról és az élelmiszerlánc-felügyeleti díj 
felhasználásáról szóló B/12882. számú jelentés   
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és 
lehetőség szerint a határozathozatal)  
(Beszámolót tárgyaló bizottság) 

A harmadik napirendi pontra térünk rá. Az élelmiszerlánc-biztonságról és az 
élelmiszerlánc-felügyeleti díj felhasználásáról szóló beszámoló megvitatására, amely 
B/12882. számon került benyújtásra. Mint bizonyára a képviselőtársaim tudják, az 
Országgyűlés 2020. szeptember 21-i ülésén jelölte ki bizottságunkat ennek a vitának a 
lefolytatására és, amennyiben lehet, a határozat meghozatalára. Így is terjesztettem elő 
a napirendi pont keretében. Ugyanakkor tájékoztatom a bizottságot, hogy két út áll a 
bizottság előtt, kétféle döntést is hozhatunk. Az egyik szerint elfogadjuk a beszámolót, 
amelyre készülünk, a napirendi pontban ezt így tüntettem fel, valamint, hogy nem 
fogadjuk el a beszámolót, hanem határozati javaslat benyújtásával kezdeményezzük, 
hogy az Országgyűlés döntsön majd a beszámoló elfogadásáról. Mint ahogy említettem, 
én arra teszek javaslatot, hogy a bizottságunk, véleményem szerint, döntési helyzetben 
lesz a helyettes államtitkár úr meghallgatása után. Ezért köszöntöm egyben dr. Bognár 
Lajos helyettes államtitkár urat az Agrárminisztériumból, aki az élelmiszerlánc 
felügyeletéért felelős helyettes államtitkár, ő lesz a napirendi pont előadója. Megadom 
a szót, helyettes államtitkár úr.  
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Dr. Bognár Lajos szóbeli tájékoztatója 

DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Köszönöm 
szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Szerencsére már nem először adunk számot a hazai 
élelmiszerlánc-biztonság helyzetéről, illetve az élelmiszerlánc-biztonságot szavatoló 
felügyeleti rendszer költségvetési helyzetéről, illetve tevékenységéről. Nyilván a 
jelentés részletesen tartalmazza az információkat, adatokat, amelyeket lehet 
böngészni. Megpróbálok egy olyan összefoglalót adni, hogy ne éljek vissza a bizottság 
türelmével. 

Mielőtt általában a publikumot leginkább érintő, érdeklő eseményekről 
számolnék be, a hátterét, az élelmiszerlánc hátterét néhány szóban bemutatnám. 
Költségvetési szempontból az élelmiszerlánc-felügyeleti díj biztosítja az élelmiszer-
felügyelet legnagyobb bevételi forrását. Ez 2012-19 között 11 milliárd forintról 14 millió 
forintra nőtt. Ebből a bevételi díjból a kormányhivatalok működését és a Nébih 
működését finanszírozzuk. A finanszírozás tekintetében például a Nébih esetében 
azonban ez a működés 31 százalékát biztosítja a dologi, illetve ruházási kiadásoknak.  

A felügyeleti díj törvényben meghatározott 10 százalékát kell fejlesztésekre 
fordítani. Arról tudok beszámolni, hogy 2019-ben szerencsére ezt a mértéket jelentősen 
meghaladva, 20 százalékban tudtunk fejlesztéseket végrehajtani. Elsősorban 
egyébként ez informatikai fejlesztés volt, 70 százalékban európai uniós 
társfinanszírozási projektek kiegészítéséről beszélünk. A második legnagyobb 
fejlesztési terület mindig is a laborok, laboratóriumi kapacitások, képességek 
fejlesztése. Itt is közel félmilliárd forintos fejlesztést tudott végrehajtani a Nébih, hiszen 
az információ nélkül nem tudjuk azt a magas színvonalú ellenőrzési tevékenységet 
lefolytatni, amelyre szükségünk van.  

Nagyon fontos lépés volt a parlament döntése értelmében a büntető 
törvénykönyv módosítása, amely az élelmiszer-hamisítás esetében lehetővé teszi az 
elkövető személyekkel szembeni büntető feljelentést. Ez, ugye, azt eredményezi, hogy 
nem tud senki vállalkozás mögé bújni, személyében felel a hamisítás cselekményéért. 
Tehát nyilvánvalóan ez alapvető változás az ellenőrzési tevékenységet követő 
szankcionálási lehetőségeinkben. 

Szintén mindig nagyon fontos szempont a fogyasztók tájékoztatása: 2019-ben 
útjára indította a Nébih a „kiváló minőségű” élelmiszervédjegyet. Nagyon régóta az 
ipar, illetve az élelmiszer-gazdaság szereplői szempontjából fontos igény volt egy 
hiteles, államilag garantált minőséget tanúsító védjegy bevezetése, ez a védjegy 2019-
ben indult útjára, és az idei évben hamarosan megkezdődik a médiában is látható 
kampánya.  

Éppen azért, hogy az ellenőrzési hatékonyság javuljon, kutatási tevékenységet is 
folytat, nemzetközi kutatásokban is részt vesz a Nébih. 2020-as finanszírozási projekt 
volt például a Moloko-projekt. Itt a tejnek, Magyarország számára rendkívül fontos 
terméknek a vizsgálati gyorsmódszere kialakításában vett részt például a Nébih, tehát 
a kutatásokban is azon területekre próbálunk meg fókuszálni, erőforrásokat fordítani, 
amelyek aztán hasznosulhatnak a gyakorlati ellenőrzési tevékenységben.   

Nagyon fontos az információ, ahogy azt említettem, éppen ezért mind a hatóság 
számára, mind az ügyfelek számára fontos, hogy a Nébih üzemelteti a FELIR nevezetű 
rendszert, 2019-re félmillió élelmiszerláncban működő vállalkozás kapott FELIR-
rendszert. Azaz ennyi szereplőnek a tevékenységét kell felügyelnie az élelmiszerlánc-
felügyeleti rendszernek, a kormányhivataloknak, Nébihnek. Ezt támogatják azok a 
fejlesztések, amelyeket elindítottunk 2019-ben, például az Intelligens Élelmiszerlánc-
biztonsági Elemző Rendszernek a létrehozása, amely lehetővé tette, amellett, hogy az 
információelemzéssel célzott ellenőrzéseket tudjunk végrehajtani, hogy a szereplők az 
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adatszolgáltatásokat elektronikusan tudják teljesíteni. Az idei évben ezt tovább is 
fogjuk tudni fejleszteni. A nyilvántartásba vétel, az engedélyezési eljárásban való 
részvétel is elektronikussá válik az ügyfelek számára. Ezzel ezen a területen is 
jelentősen csökkennek a közigazgatási szereplők adminisztrációs terhei.  

A Nébihnek kiemelt feladata a társadalmi szemléletformálás, kommunikáció, 
2019-ben egy 15 százalékos csökkenéssel 948 sajtómegkeresés érkezett a Nébihhez. Ez 
nem a társadalom érdeklődésének a csökkenését jelzi az élelmiszerbiztonság felé, 
hanem a médiapiac átalakulását, a szóbeli megkeresések száma nőtt jelentősen. Több 
mint 13 ezer publikáció kapcsolódott a Nébihhez, az online cikkek, szóbeli 
megkeresések 237 millió látogatóhoz értek el, a hirdetési értéke ennek a 
médiatevékenységnek 1,8 milliárd forint. És amit szeretnék kiemelni, 13, összesen a 
137 ezerből, 13 negatív kapcsolódott a Nébih tevékenységéhez 2019-ben.  

Megalapozza az ellenőrzéseinket, illetve az élelmiszerbiztonságot, a lakosság 
élelmiszerbiztonság-érzetét az, hogy folyamatosan fenntartunk laboratóriumi 
monitoringvizsgálatokat. Élelmiszertakarmány-mintából, több mint egymillió 
mintából kétmillió vizsgálatot végzett el a Nébih, és teljesítette az élelmiszerlánc-
biztonsági rendszer az 50 ezer előírt mintavételt is.  

Emellett működteti a Nébih az állategészségügyi státuszra vonatkozó 
monitoringrendszert is, hiszen e nélkül nem tudunk alapvető állati eredetű termékeket 
értékesíteni. Ezen monitoringprogramok működtetésében is több mint egymillió 
mintát vizsgáltunk, és a magyar állam 12 milliárd forinttal támogatta az 
állattenyésztésben dolgozó vállalkozások állategészségügyi programjaihoz kapcsolódó 
tevékenységüket. Ezt segítve egyébként az Európai Uniótól is jelentős forrásokat 
tudtunk megszerezni. 2019-ben 7 millió euró társfinanszírozásra nyílt lehetőségünk, 
ezzel egyébként Magyarország a 7-8. helyen van a lehívások tekintetében az Európai 
Unióban. Tehát azt gondolom, hogy e téren is felelősen gazdálkodott az élelmiszerlánc-
felügyeleti hatóság.  

Attól tartok, hogy át is kell térnem az egyik legnagyobb kihívásra az 
állategészségügyi területen, ami 2019-ben már komoly problémát jelentett, az afrikai 
sertéspestis jelenléte. 2019. december 31-ig 2350 vaddisznótest esetében állapítottuk 
meg a betegség jelenlétét, és sajnos átkerült a Duna túloldalára is a betegség Pest 
megyében, azóta természetesen a számok jelentősen megnőttek, de ami nagyon fontos, 
hogy házisertésben továbbra sem került megállapításra a betegség. Ennek 
természetesen ára van a járványvédelmi védekezésben, 2019-ben 6 milliárd forint 
körüli összeget fordított a magyar állam az ASP elleni védekezésre. És itt is szintén 
közel 740 millió forintnyi, 437 ezer euró társfinanszírozást tudtunk lehívni.  

Az afrikai sertéspestis mellett 2020-ban külön kihívást jelentett egy 
madárinfluenza is, illetve a Covid-járvánnyal együtt kellett az intézkedéseket folytatni, 
ezért azt gondolom, hogy az állattartók, vadásztársaságok, vadászatra jogosultak 
együttműködésével nagy eredmény, hogy a mentességünket, a házisertés-
mentességünket sikerül megőrizni. 

Nagyon kiemelt figyelmet kap mindig a Nébih kiemelt ellenőrzési tevékenysége, 
hiszen ezek az ügyek kerülnek általában a médián keresztül a lakosság elé. 582 kiemelt 
ellenőrzést hajtott végre a Nébih 2019-ben. Itt a kiemelt ellenőrzéseknél kifejezetten 
információelemzésen, adatbányászaton alapuló, célzott ellenőrzésekről van szó. Az 
esetek 95 százalékában került sor hatósági eljárás megindítására és bírság kiszabására. 
Nem a hatékonyságot szeretnénk kiemelni, hanem azt, hogy ez azt is jelenti, hogy a 
tisztességes vállalkozások zavarása - idézőjelben - alacsony szintű a Nébih kiemelt 
ellenőrzései tekintetében, tehát kifejezetten sikerül a feketegazdasággal szembeni 
fellépést erősíteni. Ezt segíti egyébként az, hogy nemzetközi akciókban és az Interpollal 
közös akciókban is, Europollal közös akciókban is részt vesz a Nébih. 2019-ben a Silver 



13 

Axe akció volt ilyen, illetve az OLAF támogatásával is részt vett a Nébih ebben az 
akcióban: 27 esetben 221 kiló engedélyköteles termékkel kapcsolatos intézkedést 
hajtott végre a Nébih. Ugye, étrend-kiegészítők volt a célzott termékkör. 

A Nébihről talán kevéssé tudott, de a tisztességtelen forgalmazási magatartással 
kapcsolatos törvény végrehajtásáért és betartatásáért is felelős, ezen a területen is 74 
esetben kellett intézkednie, illetve indított eljárást a Nébih, ezek 96 százaléka 
nagykereskedelmi láncok tisztességtelen forgalmazói magatartásának a kivizsgálását 
jelentette. Az esetek körülbelül 80 százalékában hivatalból indult eljárás, 20 
százalékban pedig bejelentésre indult eljárásokról beszélhetünk.  

A Nébih számára fontos, kiemelt terület a halgazdálkodási kérdéseknek a 
felügyelete, a Nébih állami halőri szolgálatot üzemeltet, működtet. 2019-ben 2100 
horgászt ellenőriztek, és 3-4 százalékuknál volt probléma, szabálytalanság, és a tiltott 
halászati tevékenységhez kötődően több mint egy tonna halat, halterméket kellett 
kivonni a piacról, a forgalomból az ilyen intézkedések során. 

Még kevésbé ismert, de fontos információnak tartom, hogy az Európai Unió által 
is előírt faanyag-kereskedelmi lánc ellenőrzését is a Nébih végzi, bár ez nem 
élelmiszerlánc-felügyelet egyértelműen, ha csak nem a gombákat tekintjük az erdő 
részének. Ebben az esetben is 2300 ellenőrzést folytatott le a Nébih, és 18 alkalommal 
kellett faanyagot elkobozni. Ez 141 köbméter, 7 kamion fa elkobzását jelenti. Ez azért 
fontos, mert jogszabály-módosítás lehetővé tette, hogy ez a famennyiség szociálisan 
rászorulókhoz kerülhessen, és az idei évben ennek a pályázati lehetősége már működik 
is. Az ilyen, a feketekereskedelemben elkobzott áru a szociálisan rászorulókhoz 
kerülhet.  

Természetesen nagyon sok minden számadat található a jelentésben, én azt 
gondolom, hogy a leglényegesebb elemeket kiemelve megköszönöm a figyelmüket. 
Köszönöm.  

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szokásunknak megfelelően megadom a szót a 
hozzászólásokra. Magyar Zoltán! 

 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr, és 

köszönöm a beszámolót is. Mindig nagy érdeklődéssel hallgatom évről évre ezt a 
beszámolót. Most különösen öröm volt hallani, hogy immár 20 százalékát a 
bevételeiknek a saját fejlesztésekre, többek között laborfejlesztésekre tudják fordítani, 
bár azért mi ellenzéki képviselők nyilván minden évben a költségvetésben arra teszünk 
kísérletet, hogy ez az arány még inkább feljebb tudjon kúszni. 

Néhány konkrétumot szeretnék kérdezni. Szintén minden évben felmerül a 
mézhamisítással kapcsolatos problémakör. Itt nemcsak arról van szó, bár sok esetben 
arról is, hogy konkrétan hamis mézet kevernek bele európai uniós vagy éppen 
harmadik tagország mézébe, és úgy jelenik meg aztán a hazai és az uniós piacokon, 
mint valódi méz, hanem arról is szó van, hogy sokszor a méz eredetével trükköznek, és 
ezáltal nemcsak azt lenne lényeges kiszűrnünk, hogy egy adott termék tartalmaz-e 
hamis mézet, hanem nem ártana bizony sokszor az eredetének is nyomát találni. Tehát 
arra utalna a kérdésem, hogy immár alkalmassá vált-e a Nébih laborrendszere arra, 
hogy ezt a két problémakört azonosítsa és feltárja, megoldja.  

Ezt azért is tartom rendkívül fontosnak, hogy ebbe az irányba is történjenek 
fejlesztések, mert mindannyian tudjuk, hogy a magyar méhészet mekkora bajban van, 
és szinte minden évben elmondjuk, hogy rosszabb már nem lehet, aztán sajnos a 
rákövetkezendő évben kiderül, hogy mégiscsak van lejjebb, és van rosszabb. Így 
rendkívül fontos lenne, hogy a szabadkereskedelmi és egyéb uniós kötöttségek ellenére 
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is a lehető leghatékonyabban tudja segíteni a magyar állam és annak hatóságai a 
magyar méhészcsaládokat. Tehát erre vonatkozna az egyik kérdésem.  

A másik meg az, hogy szintén elhangzott, hogy sikerült hatékonyabban felvenni 
a küzdelmet a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek kapcsán az áfacsalókkal és 
az ügyeskedőkkel. Itt lehet-e esetleg konkrétumokat tudni? Tehát elég meredek, de 
sajnos a valóságot, tapasztalataim szerint megközelítő számok láttak napvilágot arra 
vonatkozóan, hogy zöldség-gyümölcs fronton például milyen brutális arányt ért el az 
áfacsalt termékeknek a száma korábban. Van-e esetleg arra tippük vagy ennél egy kicsit 
komolyabb vagy alátámasztott számuk arra vonatkozóan, hogy ez a fajta siker, amire 
itt tetszett utalni, ez mégis mit jelent így az arányokat tekintve?  

A következő kérdésem arra vonatkozna, hogy itt a magyar kormány és a 
Mezőgazdasági bizottság is élére állt korábban annak a közép-európai vágynak, hogy 
az úgynevezett kettős minőségű élelmiszereket az Európai Unión belül visszaszorítsuk, 
és megillesse a Közép-Európában élő állampolgárokat is ugyanazon jog a minőségi 
élelmiszerhez való hozzáférés területén, mint a nyugati tagtársaink állampolgárait. 
Tehát ezzel kapcsolatban kialakult egy vita, amelyben nemcsak hazánk, hanem 
Lengyelország és több más közép- és kelet-európai ország is azon az állásponton volt, 
hogy igenis fel kell lépni ez ellen a gyakorlat ellen. Ez akkor nagyon hangosan, nagy 
médiavisszhanggal zajlott közel egy éven keresztül, azonban azóta úgy vettem észre, 
legalábbis én, hogy hazánkban mindenképpen, de talán uniós szinten is alábbhagyott 
ez a küzdelem. Arra vonatkozna a kérdésem, hogy a Nébih ezzel kapcsolatban 
rendelkezik-e friss adatokkal, azaz hogy ez a kettős élelmiszer-minőség mennyire 
szorult vissza esetleg a kereskedelemben, mennyire tűnt el a hazai polcokról, illetve, 
hogy van-e ezzel kapcsolatban valamiféle monitoring, van-e valamiféle stratégia erre 
vonatkozóan.  

Szintén említésre került a halfogyasztás ügye. Ugye, ez egy örök, mondhatom 
azt, problémánk, nagyon gyakran visszatérő kérdéskör, hogy sajnos hazánkban most 
így hirtelen nem tudom, de körülbelül ötödannyi halat fogyaszt egy átlag magyar, mint 
egy nyugat-európai egy adott évben, és hát ennek tudjuk az életminőségbeli hatásait, 
illetve a halászati ágazatra és a haltermelésünkre vonatkozó negatív hatásait is 
érezhetjük. Így nagyon fontos lenne, szerintem ezzel mindenki egyetért, ezt az arányt 
évről évre növelni. Némi javulás el is indult, és a Nébihnek és néhány más állami 
szervnek, kamarának is volt erre vonatkozóan marketingkampánya, amit nagy 
örömmel fogadtunk, de ez mostanában szintén alábbhagyott, és az után érdeklődnék, 
hogy esetleg a Nébihnek ezzel kapcsolatban van-e valamilyen stratégiája, terve a jövőre 
vonatkozóan.  

És még egy zárógondolatot, ha megengednek. Ugye, az afrikai sertéspestissel 
kapcsolatos lépéseket mi is nyomon követtük. Itt a bizottság keretei között is volt 
módunk ennek a részleteit meghallgatni. Egy másik, házisertéssel kapcsolatos 
problémára szeretnék rákérdezni. A PRRS-mentesítés mint kitűzött cél, erről mégis 
mit lehet tudni? Javult-e a helyzet, milyen elképzelések vannak a végső cél elérésével 
kapcsolatban? Ugye, itt a korábbi években elég merész és nagyravágyó találatok és 
ígéretek hangzottak el, amely szerint 2020-ra már elvileg egy korábbi ígéret kapcsán 
meg is kellett volna, hogy oldódjon ez a probléma, de úgy tudom, hogy ez nem sikerült. 
Milyen megoldása van erre a Nébihnek, vagy mégis mit tervez ezzel kapcsolatban? Én 
röviden ezeket akartam megkérdezni. Köszönöm a lehetőséget, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Fazekas Sándornak adok szót. 
 
DR. FAZEKAS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Helyettes Államtitkár Urak! Alapos és részletes beszámolót 
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hallhattunk, Magyar Zoltánnak a nagy tömegű kérdésére, ha meghallja a választ, azt 
hiszem, hogy még alaposabb lesz a tájékozottságunk a Nébih tevékenységével 
kapcsolatban.  

Talán csak így elöljáróban annyit, hogy szerintem azért nem lehet előírni az 
embereknek azt, hogy több halat egyenek, és egy nagy teljesítmény az, hogy a 
halfogyasztás Magyarországon megduplázódott. A Nébih kampányai és más 
kampányok nyilván ezt segítették, de azt hiszem, hogy itt egy komolyabb társadalmi 
szemléletváltásról is szó van, amit nyilván elősegítenek ezek az akciók meg az is, hogy 
ez a téma napirenden van, de döntően az egészségesebb táplálkozás iránti fogékonyság 
az, amit itt láthatunk, nyilván ezt kell elősegíteni minden létező eszközzel. 

Nekem csak néhány kérdésem lenne. Tisztelt Bizottság! Az egyik az, hogy itt 
nagyra értékelve a beszámolóban elhangzottakat, nemzetközi kapcsolatai is vannak a 
Nébihnek, a tárcának, én arról szeretnék érdeklődni, hogy a nemzetközi 
együttműködés keretében nyilván vannak konkrét információk arról, hogy 
Németországban hogy áll most a sertéspestis elleni küzdelem. Hát látjuk azt, hogy 
Magyarországon mi a helyzet, a környező országokban mi a helyzet. Most a 
legaggasztóbb a német fejlemény, illetve annak a sertéspiacra gyakorolt hatásai. Nem 
akarok túlterjeszkedni a napirenden, de azt hiszem, hogy ezzel célszerű foglalkoznunk. 

A másik, hogy szó volt a kiemelt ügyek igazgatóságáról, ez egy nagyon fontos 
szervezete a Nébihnek, eredményesen működik. Arról szeretnék néhány plusz 
információt kérni, hogy a piacok ellenőrzésénél, húsipari, tejipari cégek ellenőrzésénél 
milyen tapasztalatok voltak az elmúlt időszakban, amik esetleg a bizottság 
érdeklődésére is számot tarthatnak.  

Gratulálok a végzett munkához, meggyőződésem, hogy a kérdésekre adott 
válaszok segítik majd a tisztánlátásunkat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Steinmetz Ádám! 
 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. És köszönöm a 

tájékoztatót helyettes államtitkár úrnak. Egyetlen kérdésem volna, vagy egy kérdéskört 
szeretném, ha alaposabban megvizsgálnánk. A bizottságunk kiemelten foglalkozik a 
szőlő-bor-pálinka ágazattal, és ezen belül érdekelne a borhamisítás ügye, helyzete 
Magyarországon. Nehéz elképzelni ugyanis, hogy az üzletekben 300-400 forintért 
megszerezhető, bornak nevezett folyadék kizárólag szőlőből készülne.  

Ezért tisztelettel kérdezem, hogy éves viszonylatban hány terméket vizsgálnak, 
hány mintát vesznek, mik a tapasztalatok, mi a szankció. Különös tekintettel - bár 
köztudottan visszaszorulóban van az alacsony minőségű import lédig bornak a 
mennyisége, de - az is érdekelne, hogy ezek közül mekkora mennyiségben végeztek 
vizsgálatot. Jellemzően Nyugat-Európából, Olaszországból érkező lédig borokra 
vagyok kíváncsi. 

Mit tudna helyettes államtitkár úr mondani az ozmózisnak nevezett eljárásról? 
Mit tudhatunk erről? Arról, hogy hogyan mutatják ki, milyen hatékonyan mutatják ki, 
és mennyire van jelen egyébként a piacon a borok felvizezésének, illetve az 
importborokkal történő keverésnek a kérdése? Erre szeretnék választ kapni. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Horváth István! 
 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Államtitkár Úr! Szeretném én is megköszönni a beszámolót, illetve az egész éves, lassan 
most már évtizedes együttműködést, melyet főállatorvos úr végez akár a sertéságazat 
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vagy az élelmiszer-biztonság érdekében. A mostani beszámoló is jól mutatta azt, hogy 
milyen sokrétű ez a munka. Saját megítélésem szerint itt, a kormányzati struktúrában 
a Nébih az egyik legjobban működő és legszervezettebb és leghatékonyabb és nemzeti 
érdekeket legjobban kiszolgáló szervezet, és köszönjük még egyszer ezt a munkát, és a 
jövőben is számítunk erre. 

A kérdésekhez csatlakozva, két kérdést szeretnék tenni, illetve két dologra 
szeretnék kitérni. Az egyik, hogy az agrárkamara kezdeményezésére, amit a 
sertéstartók és a húsfeldolgozók is nagyon nagy örömmel fogadtak, hogy ezek a 
zászlócskák legyenek kitéve a különböző pultoknál, ezekre vonatkozóan mik a 
tapasztalatok, milyen gyakoriak ezek az ellenőrzések. Én tudom, hogy itt a covidos 
időszakban nagy energiát fordított a Nébih arra, hogy az importhúsokat próbáljuk egy 
kicsit korlátozni, és előtérbe tenni a magyar húsokat, illetőleg a tudatos vásárlói 
magatartást erőteljesebben tudjuk kialakítani. Tehát mik ezek a tapasztalatok? 
Folytatják-e ezeket?  

Illetve úgy, mint a Sertésszövetséget, a VHT elnökeként meg fogjuk keresni 
államtitkár urat ezzel kapcsolatosan. És csatlakoznék itt Fazekas miniszter úrhoz, hogy 
a német sertéspestissel kapcsolatban - ami igazából még olyan, hála istennek, nagy 
piaci zavart nem okozott, elsősorban német belügyként kezeljük ezt a dolgot, és, ugye, 
az ágazat minden egyes szereplője, mind a termelők és a feldolgozók, talán még a 
kereskedők is elég korrektül és higgadtan kezelik ezt a kérdést - óhatatlanul 
megjelenhetnek nagyobb számban előbb-utóbb Németországból vagy külföldről 
húsok, tehát szükségszerű ez a fajta ellenőrzés. Erre is szeretném majd kérni önöket, 
hogy ezt folytassák. Tehát, hogy erre van-e valamiféle forgatókönyv, ha mégis a német 
helyzet nem belügy lesz, hanem valami kisugárzása lesz ennek.  

Ebben szeretnék arra is utalni, hogy a PRRS-mentesítéssel kapcsolatosan van 
egy olyanfajta szabályozás, hogy külföldről nem lehet behozni malacot abban az 
esetben, ha ott kint az egy PRRS-es környezetben van, illetve az ottani állatorvosnak 
kell ezt igazolni. Több termelőben felmerült az, hogy adott esetben Németországban, 
Hollandiában, Dániában rutinszerűen adják ki az állatorvosok ezt a fajta igazolást, mi, 
sertéstartók szükségesnek tartanánk, mint ahogy eddig is ellenőrizték ezeket a PRRS-
es beszállításokat, hogy még fokozottabban legyen ez ellenőrizve. Ugyanis, mondjuk, a 
német hatásnak jelen pillanatban az az egyetlenegy kézzel fogható negatívuma, hogy a 
malac ára beesett. Tehát jelentősen csökkent Németországban a malac ára, és félő, 
hogy ez megjelenhet a magyarországi piacon, és nem mindegy, hogy milyen 
állategészségügyi környezetből jön. Tehát itt is valamiféle fokozott ellenőrzést 
szeretnénk kérni. Illetve ezzel foglalkoztak-e már erre vonatkozóan, és mi várható a 
jövőben összességében? Megköszönve még egyszer a munkáját, tisztelettel várom a 
válaszát.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs további hozzászóló, csak meg 

szeretném köszönni helyettes államtitkár úrnak az éves beszámolóban közölteket, és 
szeretnék arra utalni, hogy rendkívül széles az az ellenőrizendő terület, amelyet a 
hatóságnak el kell végezni. Itt már kaptunk egy kis ízelítőt Steinmetz Ádám felvett 
kérdéseiből, hogy nemcsak a klasszikusnak gondolt élelmiszereknek, hanem az 
alkoholos italoktól kezdve a madárinfluenza, sertéspestis és minden egyéb ilyen 
ragályos betegségnek a kezelésével, azzal kapcsolatos nemzetközi bonyodalmakkal való 
- ügyintézés, bizonyítás, hitelt érdemlően való reagálás -, rendkívül szerteágazó 
feladatkörrel kell megbirkóznia helyettes államtitkár úrnak és az általa vezetett 
csapatnak.  

És aki olvas a sorok között, és figyeli a napi eseményeket, azok nyugodtan 
mondhatjuk, hogy ez egy egész sikeres küzdelem, mert itt a pandémiahelyzet alatt, 
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most a Covid-19-ről beszélek, sajnálatos módon egy olyan madárinfluenza-hullám 
söpört végig Magyarországon, amelyet a hatóság úgy kezelt le, hogy szinte nem vették 
észre a hétköznapi emberek. Egy félelmetesen nagy mennyiségű állatelhullást és 
kényszerlevágást kellett lekezelni, és annak a megsemmisítéséről gondoskodni, és ezt 
zajmentesen megtették, és a legnagyobb biztonsági előírások között megtették.  

Itt szeretnék gratulálni, ennek következménye a mai, tegnapi hír, amennyiben a 
távol-keletiek újra megnyitották a szárnyas baromfi előtt az exportunkat és az ő 
importálási lehetőségüket, mert bizonyítottnak látják, hogy sikeresen kitisztítottuk ezt 
a területet. Ezek nagyon nagy eredmények.  

A közvélemény inkább csak azokra a hírekre szokott odafigyelni, amikor egy-egy 
élelmiszer-kereskedőnél, láncolatnál, előállítónál a hatóság nemkívánatos jelenséget 
tár föl, és ott zárolja, megsemmisíti a nem megjelölt és nem bizonyítottan 
eredetmegjelölt termékeket, majd netán bezárja azt az üzemet egy időre. Ezek 
rendszerint a bulvárlapokban is megjelennek mint szenzáció, mint esemény, mint 
megrettentés, elrettentés, de ennél sokkal komolyan talán az a hétköznapi sziszifuszi 
munka, amelyet a hatóság végez láthatatlanul. És, ugye, itt csak a nemkívánatos 
eseményeket kapja fel időnként a média, de azokat nem, amikor rendben találja a 
vizsgált területet, amikor azt merjük állítani, hogy válaszd a hazait, fogyaszd a hazait, 
mert ez önmagában már jelent egy nagyobb élelmiszer-biztonságot. Nem azt jelenti, 
hogy itt is mindenki patyolatszűz ezen a területen, de pont ezért van a hatóság, hogy 
azt a néhány százalékot, amit államtitkár úr említett is, még azokat is kiszűrje.  

De gondoljuk el, hogy micsoda mennyiségű import élelmiszer érkezik az 
országunkba a multinacionális kereskedelmi hálózatokon keresztül, és egyszer csak azt 
olvassuk, hogy fémdarabokat találtak a nem tudom, melyik termékben, és 
visszahívásra került.  

Szóval ez a helyzet, hogy rendkívül nehéz körülmények és helyzetek uralják ezt 
a területet, és ennek ellenére közismert, hogy a magyar élelmiszer-biztonság az európai 
átlaghoz képest magasabb szintet vár el és igényel, és ezt tartani is tudja, és ehhez kell 
a hatóság, aki ezt bizonyítja, és hitelt érdemlően érezteti a fogyasztókkal, hogy ez 
tényleg így is van, hogy amit ők úgy látnak, hogy fogyasztható, az fogyasztható. Nem 
kell gondolkodni a fogyasztónak, hogy ez igaz vagy nem igaz, hiteles-e az, amit a 
hatóság állít vagy nem hiteles. És ebben respektje van a Nébihnek.  

Ezt a szót sokan örömmel hallják, ha ellenőrzést tart, sokan meg félnek tőle, 
mikor meghallják ezt a szót, hogy juj, jön a Nébih, és ez valahol így van rendjén. 
Szeretnénk, hogy továbbra is ezt a magas színvonalat tartsa a helyettes államtitkár úr 
által vezetett csapat.  

Szeretném jelezni, hogy államtitkár úrnak most meg fogom adni a szót a 
felmerült gondolatokra válaszolni, és kérem, hogy különítse el Steinmetz Ádám 
borászattal kapcsolatos kérdésére adandó választ, mert mielőtt arra válaszolna, zárt 
ülést fogok elrendelni. Köszönöm szépen.  

Dr. Bognár Lajos válaszai 

DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Köszönöm 
szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a kérdésket. Egy picit az elején elnézést kérek, hogy 
nem tudom fejből, nem tudok fejből minden adatot, így a papírokat fogom nézni én is 
bizonyos esetekben.  

Az elején a szemléletformálással, illetve a kommunikációval kapcsolatban több 
kérdés is felmerült. Valóban, a szemléletformálás, akár a halfogyasztásról, akár a kettős 
minőségről, akár a vásárlói tudatosságról beszélünk, egy hosszú távú folyamat, nagyon 
kiemelten kezeli a Nébih ezt a területet folyamatosan, de ez valóban nem látható, ahogy 
azt elnök úr is mondta. Általában a botrányok hamarabb kerülnek a lapok címoldalára 
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vagy az online média címoldalára, mint a szemléletformáló kampányok. Nem álltak 
meg ezek a kampányok. A halfogyasztást elősegítő kampányok is megálltak(sic!). Ugye, 
egy kampány, már a szóban is benne van, hogy időnként erősebb, majd lassul a 
folyamat, és újraindul.  

Maga a minőség, a tudatos vásárlással kapcsolatban a kettős, kiváló minőségű 
élelmiszervédjegy az, ami a hosszú távú megoldást jelenti. Nyilvánvalóan ez nagyon 
kitartó, fáradságos munkát jelent, hosszú évek alatt lehet azt elérni, amit szeretnénk, 
amit célul tűztünk ki. Példának Ausztriát vagy Franciaországot hozhatnám, hogy az 
ottani államilag garantált védjegyet válasszák a vásárlók. Nem egyes termékek 
esetében gondoljuk, hogy ezt ezekben az országokban a példák is mutatják, nem egyes 
termékek fogyasztását érdemes növelni, hanem a Magyarországon előállított kiváló 
minőségű élelmiszereknek a presztízsét és vásárlását kell fokozni.  

Ez azért is igaz, itt Fazekas Sándor miniszter úr is említette, hogy nem lehet 
rákényszeríteni a vásárlókat egy-egy termékre, ez nagyon igaz. Magyarországon 
egyébként nem állunk rosszul európai uniós kivetítésben, a boltok polcain 75 százalék 
körüli a magyar arány, ezt szeretnénk tovább növelni 80 százalék köré. Ezzel 
kapcsolatban is folyamatban van éppen most egy kutatás, hogy egész pontosan hol 
állunk, és hova kellene, hogyan tudunk továbblépni ebben az ügyben. 

A méz tekintetében a Nébih 2020-ban működésbe állította, akkreditálta az NMR 
nevű, mágnesesrezonancia-vizsgálatra alkalmas mézvizsgáló gépet, és egyébként nem 
csak a méz, hanem a bor esetében is a földrajzi eredetnek a vizsgálatára képes a Nébih. 
És nem csak képes rá, hanem alkalmazza is a vizsgálóeszközt a mézvizsgálatok 
tekintetében. A közeljövőben egyébként ismét fogunk egy akciót indítani a mézeredet-
vizsgálat tekintetében. De nemcsak ennyit teszünk, hanem az európai uniós 
jogalkotásban is jeleztük, hogy a méz esetében különösen fontosnak tartanánk a 
földrajzi eredet megjelölését az élelmiszerterméken. Hiszen az élelmiszerjelölés 
esetében uniós jog, közvetlen hatályos uniós jog szabályozza a területet. Jelen tudásunk 
szerint egyébként erre van fogadókészség az európai uniós jogalkotásban, hogy a méz 
esetében az eredetmegjelölés is rákerüljön kötelező elemként a kiszerelt, csomagolt 
mézre.  

Az áfacsalás ellenőrzése egyébként nem a Nébihnek a kiemelt feladata, tehát 
nem ebből az irányból közelít a Nébih, viszont az említett FELIR-rendszer alapján, 
illetve az EKR és a Nébih rendszereinek összekötése miatt nagyon jelentős 
adatmennyiséget adunk át a NAV részére azon vállalkozások tekintetében, akiknél a 
mennyiség, a felügyeletidíj-befizetés, illetve az adóbefizetés mértéke közötti 
diszkrepanciát lehet látni. Egyébként pont a bor esetében is részt vett a Nébih az 
adótraffipax nevű 2019-es ellenőrzésben. Úgyhogy e tekintetben maga az áfacsalástól 
függetlenül vizsgáljuk a nyomon követést. Ugyanis az áfacsalást is az alapján tudja 
leginkább tetten érni az illetékes hatóság, hogy a nyomon követésben az áru belépése, 
illetve értékesítése között milyen lépések zajlottak. Általában az áfacsalás esetében ez 
a nyomon követés is, és az alapvető élelmiszer-biztonsági követelmény is sérül, és így 
könnyebb az ellenőrzés.  

A kérdés kifejezetten a zöldség-gyümölcsre vonatkozott. 2019-ben is közel száz 
ellenőrzés célozta a zöldség-gyümölcs forgalmazást a nagybani piacon, illetve 2019-ben 
is jelentős volt az álőstermelők által forgalmazott, külföldről származó zöldség-
gyümölcs értékesítés, ez is kiemelt célterülete volt a Nébihnek, illetve a bírság 
tekintetében is jelentős mennyiségű volt az ezen a területen kiszabott bírság összege, 
amit keresnék itt hirtelen, de inkább továbblépek, mert benne lesz az adata a 
jelentésben.  

A PRRS-sel kapcsolatban két kérdés is elhangzott, Magyar Zoltán, illetve 
Horváth István képviselő uraktól. Nem fejeződött be a PRRS-mentesítés, valóban az 
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eredeti mentesítési terv szerint 2020-ra, azaz az idei év végére, hiszen egyébként pont 
az állattartókkal 2019-ben tartott egyeztetésnek megfelelően van két megye, ahol a 
program lezárásának a halasztását határoztuk meg. Egyébként azt kell mondanom, 
hogy szerencsére, vagy az állattartók állategészségügyi programjának megfelelően 
nagyon jól halad a mentesítés, a ország nyugati része teljesen mentes a betegségtől, a 
keleti országrészben is Bács-Kiskun megyében találhatóak fertőzött területek, ezek 
2020. december 31-ig szintén mentessé válnak. Maradnak Hajdú-Bihar és Békés 
megye állattartó telepei, amelyek esetében a PRRS-mentesítést folytatni, illetve be kell 
fejezni 2021. év végéig. Erre nagyon jó esélyünk van. Természetesen betegségről, 
vírusról van szó, a természetéből adódóan sok minden kérdés lehet, folyamatosan 
figyeljük a vizsgálatokat.  

Pontosan a PRRS-mentesítés egyik előnye az, hogy a malacbehozatal esetében 
is lehessen feltételeket szabni az európai uniós áruk szabad áramlása tekintetében. Itt 
csak az állategészségügyi szempontok alapján lehet ilyen feltételeket szabni. Azonban 
itt nem csak az állami ellenőrzésnek van nagyon nagy szerepe, sőt az állattartónak van 
nagyon erős jogosítványa arra, hogy az általa vásárolt állattal kapcsolatos garanciális 
elemeket beépítse a vétel során, és ezeket a garanciális elemeket ellenőrizze az állat 
megérkezésekor. Nyilván ebben a hatóság is jelentős szerepet vállal, de a felelősség 
ilyen értelemben kettős a malacvásárlók, illetve a hatóság között.  

Valóban, az afrikai sertéspestis Németországban való megjelenése a malacárat 
is befolyásolta, valószínűleg a húsárat is fogja befolyásolni, ötven körüli vaddisznóban 
állapították meg eddig a betegséget Németországban, határ menti régióban. Mindegyik 
eset határ menti régióban történt, kerítésépítést rendeltek el nem a határon, hanem 
azon belül, tehát németországi területen, és intenzív vadászatot rendelt el a német 
hatóság is. Tulajdonképpen ugyanazokat az intézkedéseket hajtja végre, amelyet az 
európai uniós tagállamok, Magyarország is végrehajtott. A hullagyűjtés, illetve a 
vadászat az, ami kritikus, az állománygyérítés az, ami egyelőre eszközként a vaddisznó 
esetében rendelkezésünkre áll a járványterjedés tekintetében.  

Én országos állatorvosként nem gondolom, hogy ez a németországi járvány itt 
megállt. Biztos vagyok benne, hogy a vírusnak Németországban sem lehet gátat szabni 
nagy valószínűséggel, a járvány a vaddisznók között terjedni fog. Az igazi kérdés az lesz, 
hogy a házi sertésbe bekerül-e Németországban, ugyanis amennyiben a házi sertésbe 
bekerül Németországban, akkor még további, gazdasági szempontból, nem 
állategészségügyi szempontból, nem közegészségügyi szempontból további 
kihívásokkal nézünk majd szembe, hiszen akkor az Európai Unión belül is korlátozások 
lépnek életbe az adott területtel kapcsolatban. Ha egy nagy vágóhíd kerül a korlátozott 
területbe, akkor az oda beszállítandó élő állat, illetve az onnan kiszállítandó hús 
nyilvánvalóan befolyásolni fogja a piacot.  

Mint ahogy egyébként sajnos jelen pillanatban a Covid is befolyásolja a német 
sertéshúspiacot. Nem véletlenül nyilatkozott Klöckner miniszter asszony is, hogy 
elvárja a német sertéstartóktól az állománycsökkentést a probléma, a válság 
csökkentése érdekében. Azt gondolom, hogy nagyon bátor lenne bárki is, aki jósolna 
rövid távon, hogy milyen változások várhatóak a német sertéshúságazatban.  

A KÜI vizsgálatainak tekintetében: hús-, tejfronton szokás szerint a legnagyobb 
számú vizsgálatot végeztük, több mint 330 vizsgálatot folytattunk le, és bizony 
továbbra is a legnagyobb probléma a nyomonkövetési hiányosságok megléte, azaz nem 
ellenőrizhető az áru, az alapanyag eredeti, illetve a készterméknek a sorsa sem 
mennyiségi, sem minőségi szempontból. Szerencsére a komolyabb higiéniai 
hiányosságok száma csökken. Ezek, mondjuk mindegyike most már a médiába kerül, 
és ott láthatóvá válik. Ugye, a tej-, illetve a húsellenőrzés tekintetében az áfa változása 
jelentős változásokat hozott, és így sikerül tejfronton is stabilizálni a hazai áruk 
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lehetőségét, ezt tovább emelni, ahogy említettem, a védjegy tartós bevezetésével 
lehetséges.  

A német importhúsnál is felmerült, illetve amúgy is felmerül mindig a kérdés, 
hogy hogyan lehet a hazai piacot védeni a hirtelen fellépő válságokból adódó árleszorító 
hatással szemben. Folyamatosan vizsgálunk, a KÜI az elmúlt hónapban, öt hétben 45 
húsüzemben tartott - kinek vérmérséklete szerint szóval - razziát vagy kommandós 
akciót vagy ellenőrzést, én az ellenőrzés szót használnám. Szinte mindegyik esetben 
volt probléma az áru eredetével, illetve az alapanyagnak a biztosításával kapcsolatban. 
Erről természetesen tájékoztatni fogjuk a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarától kapott 
információknak megfelelően a bejelentőket is az eredményekről, az ellenőrzés 
eredményeiről.  

Azt gondolom, hogy a közös figyelem itt is nagyon sokat számít. A kamara, illetve 
a hatóság, a szereplők együttműködése tud igazi megoldást jelenteni, hiszen európai 
uniós jogi értelmében nem akadályozhatjuk meg hatósági eszközökkel az áruknak a 
belépését, de a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben fellépünk. 
Nyilván ezt szolgálja a zászlócskák jelenléte is, ez is a tájékoztatásnak a kérdése, de a 
tájékoztatás is akkor lesz igazán hatékony, ismét visszakanyarodunk több kérdéshez, 
ha a vásárló keresi a magyar árut.  

Kettős minőség. A duplikáció mértéke csökkent, ugyanis folyamatban van az az 
ellenőrzés, amelyet a Nébih is folytat a JRC nevű európai uniós kutatóintézetnek az 
iránymutatása alapján. Több mint száz termék esetében vizsgáljuk a kettős minőség 
jelenlétét. Anélkül, hogy elébe mennék a vizsgálat lezárásának, számos esetben 
találtunk különbséget a Magyarországon forgalmazott élelmiszer, illetve a külföldön 
forgalmazott élelmiszer esetében. Azt vizsgáljuk jelen pillanatban, hogy jogi 
értelemben - ugye, új jogszabályokkal sikerült elérni az Európai Unióban, hogy 
bekerüljön ez a jogi fogalom az irányelvbe, és ezáltal a nemzeti tagállami hatóságnak 
van lehetősége jogilag is kezelni a kérdést, azt vizsgáljuk, hogy - okszerű volt-e, indokolt 
volt-e az eltérés. Nyilván olyan indokokat nem fogunk elfogadni, hogy véletlenül elírtuk 
a számot, a százalékos összetétel számát Ausztriában meg Magyarországon, ez nyilván 
nem egy indokolt eltérés a kettős minőség tekintetében.  

Tehát nem tudom, hogy megnyugtatom vagy informálom a bizottságot, hogy 
igen, folyamatosan figyeljük a kettős minőség jelenlétét az élelmiszerek esetében. A 
fogyasztóvédelmi hatóság pedig az új fogyasztóvédelmi törvény értelmében az egyéb 
termékek esetében fogja tudni vizsgálni ezeket az eltéréseket. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Módosítom az eredetileg tett előterjesztésemet, 

melyben szerettem volna zárt ülést elrendelni. Ezt most körülményes lenne, át kellene 
vonulnunk a házszabály szerint egy másik terembe, mivel itt nyilvános az ülés a 
kamerák által. Ezért viszont arra szeretném megkérni helyettes államtitkár urat, hogy 
a Steinmetz Ádám által feltett borászati ellenőrzésekkel kapcsolatos kérdésekben olyan 
felületen válaszoljon, amely nem sérti a magyar állam érdekeit. Azért mondom ezt, 
mert mikor ilyen kényes kérdésekről is elkezdünk beszélni, és netán információt kérni 
európai helyzetről - franciáktól, olaszoktól, spanyoloktól, osztrákoktól -, azok rendre 
kőkeményen elzárkóznak bármilyen ehhez hasonló kérdésektől, és sehol egyetlenegy 
hírforrást nem lehet arról találni, hogy náluk egyébként ott házon belül vannak-e 
esetleg ellenőrzések és gondok.  

Néhány évvel ezelőtt, amikor egyértelműen nyilvánosságra került, négy évvel 
ezelőtt körülbelül, hogy rendre hamisítják az olasz borokat, és erről maga az olasz vám- 
és pénzügyőrség számolt be, és ezt a hírt átvettük Magyarországra, az olasz nagykövet 
asszony rohant be ide, a parlament legfelső vezetéséhez, és tiltakozott, hogy mi ilyen 
kérdésekkel merünk foglalkozni, és az olasz bor márpedig a világ legnagyobb prémium 
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bora, mit képzelünk mi magunkról! Csak hogy érzékeltessem, hogy mennyire vékony 
jégen járunk ilyenkor ezen a területen, és nem szeretném azt, hogy netán mi olyan 
kérdésekről beszéljünk nyíltan, amely kérdéseket minden más ország zárt körben tart, 
és semmilyen módon nem enged, hogy hozzájussunk. Ne tegyük ki magunkat ennek a 
kellemetlen helyzetnek! Ha akarunk erről érdemben beszélni, akkor erre teremtsünk 
alkalmat! Én a Szőlő-, bor-, pálinka albizottság ülését látom ilyen alkalomnak ezzel 
kapcsolatosan, ha netán mélyebb elemzést akarunk majd tenni a magyar borászat 
jelenlegi helyzetéről.  

Ezért nem megtagadva képviselő úr kérdését, amennyi nyílt adat ezzel 
kapcsolatosan lehetséges, kérem, ilyen körben ismertesse azt, államtitkár úr. 
Köszönöm szépen.  

 
DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): 2019-ben 

közel 2500 ellenőrzést hajtott végre a Nébih, és közel 1800 mintát vizsgált meg, 
termékből vett mintát. Az engedélyezés során pedig 15 ezer darab bor esetében történt 
minősítés. 676 kifogásolt tételt talált 2019-ben a Nébih bor tekintetében. Egyébként azt 
tudni kell, hogy az elmúlt években, pont, amit elnök úr is említett, az olasz borbotrányt 
követő ellenőrzések, szigorítások miatt csökkent az import lédig bor behozatala 
Magyarországra. Nem tudok most számot mondani, természetesen írásban később a 
pontos számot is meg tudom adni, hogy 2020-ra mennyi az az import lédig bor, de 
körülbelül 20 százalékára esett vissza a 2010-es évhez képest a lédigbor-behozatal 
mennyisége.  

Megváltozott egyébként az ellenőrzési tematikánk a bor esetében is. Az általános 
minősítési eljárás mellett a vendéglátóipari létesítmények ellenőrzése is szóba került, 
illetve 2020-ban is a mustfokellenőrzés miatt a szőlőátvétel során is már hatósági 
ellenőrzéseket folytatunk közösen a HNT-vel. De erről, azt hiszem, a képviselő urak is 
információval rendelkeznek. 

A 32 vendéglátóipari egység ellenőrzése során 14 alkoholosital-termékkel 
kapcsolatban került sor eljárás megindítására a jövedékiadó-traffipax nevű 
ellenőrzéssorozat kapcsán összesen, és 676 kifogásolt tétel található. A kifogásolási 
arány 1 százalék körüli volt egyébként ennek megfelelően a hazai borpiacon 2019-ben. 
Köszönöm szépen. Ezek a nyilvános információk, amik a jelentésben is megtalálhatóak, 
az importmennyiségről pedig természetesen tájékoztatom a bizottságot.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, észrevétel? Igen, Steinmetz 

Ádámnak adok szót. 
 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm. Helyettes államtitkár úr, ha jól 

értettem, akkor 2019-ben 1800 mintát vettek, és abból 676 kifogásolt tétel van. Nem 
értem ezt az 1 százalékot, mert ez durván a fele, durván minden második. Csak nem 
volt egyértelmű számomra, és ezért kérdezem. Akkor úgy teszem fel a kérdést, hogy a 
vett minták arányában mennyi volt a kifogásolt tétel, és mik ezek. Ha konkrétan 
kifejtené, hogy mit jelent a kifogásolt tétel.  

 
DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): A 

borellenőrzés két lábon áll. Van egy kötelező minősítési rendszer, ugye, ez az, ami a 15 
ezer minta, és van az általam említett vendéglátóipari, kereskedelemben, 
üzemellenőrzések során vett minták száma. Ez az utóbbi az 1800 termék, efölött van a 
15 ezer egyéb minősítés során vett minta, vizsgálati minta, és az összes tekintetében 
van kifogásolt 676 minta, tehát a 17 ezer mintából van 676 kifogásolt tétel. A kifogásolás 
bármely borászati jogszabályban előírt minőségi paraméterrel szembeni hibát jelent, 
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legyen ez idegenvíz-tartalom vagy bármilyen más egyéb jogszabályt sértő 
minőségparaméter.  

 
ELNÖK: További kérdés? Igen, Steinmetz Ádám! 
 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Tiszteletben tartva elnök úr kérését, még az 

érdekelne, hogy a vizsgálat szúrópróbaszerűen történik vagy esetleg bejelentések 
alapján is eljár a Nébih?  

 
ELNÖK: Illetve itt nekem is lenne egy kérdésem, hogy forgalomba került, tehát 

polcon lévő minták levétele milyen arányszámban van. Tehát nem közvetlen az üzem, 
a borászok ellenőrzése, hanem a forgalomban, a polcon lévő borok levételének az 
ellenőrzése.  

 
DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): 286 

termékmintavétel történt üzemellenőrzés során, tehát a kereskedelmi minta 
nagyságrendileg ezervalahány száz, ami az ellenőrzés során történt, és az ellenőrzés 
maga, a minősítés természetesen nem szúrópróbaszerű, mert kötelező minden egyes 
forgalomba hozatal előtt elvégezni. Az ellenőrzés egy része szúrópróbaszerű, egy része 
pedig az említett, akármilyen bejelentés alapján történik, akár pedig a saját ellenőrzési 
terv szerint történik. Tehát mind a három ellenőrzési elv szerint mintázunk a 
kereskedelemben is, üzemben is, bejelentés, saját információk alapján, illetve 
szúrópróbaszerűen is.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Igen, további kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelentkező.) Mert 
amennyiben nincs, akkor megköszönöm helyettes államtitkár úr válaszát, és a 
beszámoló elfogadására teszek javaslatot. Fel is teszem a kérdést, hogy ki az, aki 
egyetért azzal, hogy a határozati házszabály 85. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az 
imént megtárgyalt és vitatott B/12882. számú beszámolót elfogadja. Aki ezzel egyetért, 
az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 6 igen. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 2 
tartózkodás mellett a bizottságunk a beszámolót elfogadta.  

Ezzel kapcsolatosan tájékoztatom a bizottságot, hogy ennek megfelelően 
döntésünkről házelnök urat és Nagy István miniszter urat mint beterjesztőt értesíteni 
fogjuk. Köszönöm szépen a jelenlévőknek a segítséget a minisztérium részéről. A 3. 
napirendi pontot lezárom.  

Egyebek 

A 4. napirendi pontra térek rá, ez az egyebek. Itt csak egy emlékeztetőt szeretnék 
újra megtenni, hogy Nagy István agrárminiszter úrnak az éves bizottsági meghallgatása 
október 27-én 10 órakor kerül sorra úgy, ahogy ezt már a múltkor is említettem, ebben 
egyelőre nincs változás.  
  



23 

Az ülés berekesztése 

Más bizottsági tagunknak van-e kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.)  
Amennyiben nincs, ezt a napirendi pontot is lezárom, és az ülést berekesztem.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 33 perc) 

  Font Sándor 
a bizottság elnöke 
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