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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága. – első helyen kijelölt bizottságként –, 
Egészségügyi bizottsága, valamint Gazdasági bizottsága megvitatta az élelmiszerbiztonsági 
ellenőrzés hatékonyságának növeléséről szóló, H/15853. számon beterjesztett országgyűlési 
határozati javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott H/15853/2., 5-10. számú módosító 
javaslatokat. 
 
 
 Megjegyzés: A határozati javaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a határozati javaslat pontjainak jelölésére vonatkozik, a javaslat 
elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a határozati javaslat minden érintett rendelkezésében, 
hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  
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 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 
 
 

1.  A Mezőgazdasági bizottság a határozati javaslat címéhez a következő módosítását 
javasolja: 
 

"Az Országgyűlés 
 

………../2005. (            ) OGY határozata 
 
 [Az] az élelmiszerbiztonsági ellenőrzés hatékonyságának növeléséről" 
 

H/15853/9. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 5., 7., 9., 11., 14. 

pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a H/15853/9/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz.  

- a Gazdasági biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

 
 
 

2.  A Mezőgazdasági bizottság a határozati javaslat 1. pont 1.3. alpontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy alakítsa ki a komplex 
élelmiszerbiztonsági rendszer intézményi és szabályozási kereteit a következők szerint:/ 
 
 "1.3. Az ellenőrzés kapcsán be kell vezetni az élelmiszerszállítmányok közúti 
megállítási lehetőségét, amelyben a vámosok ún. mélységi csoportjaiban, azok egyes 
akcióiban az állat és növény egészségügyi szolgálatok szakembereinek is részt kell venniük[.], 
ami a megelőzés miatt az egész rendszer működését hatékonyabbá és olcsóbbá teheti. A 
közúton ellenőrzött szállítmányok további kötelező vizsgálatát a logisztikai központokban 
illetve a boltokban folytatni kell." 
 

H/15853/9. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 5., 7., 9., 11., 14. 

pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a H/15853/9/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz.  
- a Gazdasági biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

 
 
 

3.  Dr. Schvarcz Tibor képviselő a határozati javaslat 1. pont 1.3. alpontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy alakítsa ki a komplex 
élelmiszerbiztonsági rendszer intézményi és szabályozási kereteit a következők szerint:/ 
 
 "1.3. Az ellenőrzés kapcsán be kell vezetni az élelmiszerszállítmányok közúti 
megállítási lehetőségét, amelyben a vámosok ún. mélységi csoportjaiban, azok egyes 
akcióiban az állat és növény egészségügyi szolgálatok szakembereinek is részt kell venniük, 
ami a megelőzés miatt az egész rendszer működését hatékonyabbá és olcsóbbá teheti. A 
közúton ellenőrzött szállítmányok további kötelező vizsgálatát a logisztikai központokban, 
illetve a boltokban folytatni kell." 
 

H/15853/5. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 6., 10., 12. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a H/15853/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. támogatja

- az Egészségügyi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

 
 
 

4.  Dr. Schvarcz Tibor képviselő a határozati javaslat 1. pont 1.3. alpontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy alakítsa ki a komplex 
élelmiszerbiztonsági rendszer intézményi és szabályozási kereteit a következők szerint:/ 
 
 "1.3. Az ellenőrzés kapcsán be kell vezetni az élelmiszerszállítmányok közúti 
megállítási lehetőségét, amelyben a vámosok ún. mélységi csoportjaiban, azok egyes 
akcióiban az állat és növény egészségügyi szolgálatok, továbbá a közegészségügyi hatóság 
szakembereinek is részt kell venniük, ami a megelőzés miatt az egész rendszer működését 
hatékonyabbá és olcsóbbá teheti. A közúton ellenőrzött szállítmányok további kötelező 
vizsgálatát a logisztikai központokban illetve a boltokban folytatni kell." 
 

Indokolás: Lásd a H/15853/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. támogatja
- az Egészségügyi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

 
 
 

5.  A Mezőgazdasági bizottság a határozati javaslat 1. pont 1.5. alpontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy alakítsa ki a komplex 
élelmiszerbiztonsági rendszer intézményi és szabályozási kereteit a következők szerint:/ 
 
 "1.5. A [B]bírságolás [a] jelenlegi gyakorlatának megváltoztatása indokolt, ezen belül 
szükséges a büntetési tételek megemelése, illetve sorozatos szabálytalanságok esetén, a 
hatósági bezárás, ahol szükséges az APEH, illetve a vámhatóság ilyen irányú tevékenységét 
alapul véve." 
 

H/15853/9. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 7., 9., 11., 14. 

pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a H/15853/9/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz.  

- a Gazdasági biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

 
 
 

6.  Dr. Schvarcz Tibor képviselő a határozati javaslat 1. pont 1.5. alpontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy alakítsa ki a komplex 
élelmiszerbiztonsági rendszer intézményi és szabályozási kereteit a következők szerint:/ 
 
 "1.5. A Bírságolás [a] jelenlegi gyakorlatának megváltoztatása indokolt, ezen belül 
szükséges a büntetési tételek megemelése, illetve sorozatos szabálytalanságok esetén[,] a 
hatósági bezárás, [ahol szükséges] szükség szerint az APEH, illetve a vámhatóság ilyen 
irányú tevékenységét alapul véve." 
 

H/15853/5. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 3., 10., 12. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a H/15853/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. támogatja
- az Egészségügyi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

 
 
 

7.  A Mezőgazdasági bizottság a határozati javaslat 1. pont 1.6. alpontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy alakítsa ki a komplex 
élelmiszerbiztonsági rendszer intézményi és szabályozási kereteit a következők szerint:/ 
 
 "1.6. Az élelmiszervizsgáló laboratóriumi hálózat átszervezését a területi elv, és az 
érintett hatóságok által jelenleg működtetett laboratóriumok műszaki és szakmai 
felkészültségének figyelembevételével kell végrehajtani. Jogszabályban kell rögzíteni a 
laboratóriumok akkreditálását. Az átszervezés kapcsán meg kell vizsgálni a laboratóriumok 
egyéb hasznosításának lehetőségeit[.] (felsőoktatási intézmények, privatizáció stb.)." 
 

H/15853/9. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 5., 9., 11., 14. 

pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a H/15853/9/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz.  

- a Gazdasági biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

 
 
 

8.  A Gazdasági bizottság a határozati javaslat 1. pontja 1.7. alpontja helyébe a 
következő rendelkezést javasolja (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése 
értelemszerűen változik): 
 
 /1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy alakítsa ki a komplex 
élelmiszerbiztonsági rendszer intézményi és szabályozási kereteit a következők szerint:/ 
 
 [1.7. A belkereskedelmi törvényben – a 2003. évi XVI. az agrárpiaci rendtartásról 
szóló törvénnyel összhangban – szigorítani kell a beszerzési ár alatti értékesítés tilalmát.] 
 
 "1.7. Az új kereskedelmi törvényben – a 2003. évi XVI., az agrárpiaci rendtartásról 
szóló törvényben foglalt beszerzési ár alatti értékesítésre vonatkozó tilalom hatályban tartása 
mellett – a jelentős piaci erővel való visszaélés tilalmának, illetve a beszerzési ár alatti 
értékesítés tilalmának szabályozásával biztosítani kell a beszállítók védelmét." 
 

Indokolás: Lásd a H/15853/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz.  
- az Egészségügyi biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem foglalt állást

 
 
 

9.  A Mezőgazdasági bizottság a határozati javaslat 1. pont 1.7. alpontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy alakítsa ki a komplex 
élelmiszerbiztonsági rendszer intézményi és szabályozási kereteit a következők szerint:/ 
 
 "1.7. A [belkereskedelmi] belkereskedelemről szóló 1978. évi I. törvényben – [a 
2003. évi XVI.] az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvénnyel összhangban – 
szigorítani kell a beszerzési ár alatti értékesítés tilalmát." 
 

H/15853/9. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 5., 7., 11., 14. 

pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a H/15853/9/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz.  

- a Gazdasági biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

 
 
 

10.  Dr. Schvarcz Tibor képviselő a határozati javaslat 1. pont 1.9. alpontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy alakítsa ki a komplex 
élelmiszerbiztonsági rendszer intézményi és szabályozási kereteit a következők szerint:/ 
 
 "1.9. A tevékenység hatékonyabb végzése érdekében[,] célszerű a civil szervezetek és 
az érdekképviseletek bevonása a komplex élelmiszerbiztonsági ellenőrzés végrehajtásába." 
 

H/15853/5. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 3., 6., 12. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a H/15853/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. támogatja
- az Egészségügyi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

 
 
 

11.  A Mezőgazdasági bizottság a határozati javaslat 1. pont 1.11. alpontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy alakítsa ki a komplex 
élelmiszerbiztonsági rendszer intézményi és szabályozási kereteit a következők szerint:/ 
 
 "1.11. Az új élelmiszerbiztonsági működés jogszabályi kereteinek kialakításáig, a 
jelenlegi jogszabályok szerint folytatódjon a koordinált hatósági ellenőrzés, esetenként, a 
közelmúltban végrehajtott közös fellépés mintájára." 
 

H/15853/9. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 5., 7., 9., 14. 

pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a H/15853/9/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz.  

- a Gazdasági biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

 
 
 

12.  Dr. Schvarcz Tibor képviselő a határozati javaslat 1. pont 1.11. alpontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy alakítsa ki a komplex 
élelmiszerbiztonsági rendszer intézményi és szabályozási kereteit a következők szerint:/ 
 
 "1.11. Az új élelmiszerbiztonsági működés jogszabályi keretinek kialakításáig, a 
jelenlegi jogszabályok szerint folytatódjon a koordinált hatósági ellenőrzés, esetenként[,] a 
közelmúltban végrehajtott közös fellépés mintájára." 
 

H/15853/5. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 3., 6., 10. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a H/15853/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. támogatja
- az Egészségügyi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

 
 
 

13.  Az Egészségügyi bizottság a határozati javaslat 1. pontját új 1.12. alponttal 
kiegészíteni javasolja: 
 
 /1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy alakítsa ki a komplex 
élelmiszerbiztonsági rendszer intézményi és szabályozási kereteit a következők szerint:/ 
 
 "1.12. Az élelmiszer- és takarmánybiztonság ellenőrzésének koordinációja egységes 
keretek között, önálló törvénnyel kerüljön szabályozásra." 
 

Indokolás: Lásd a H/15853/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz.  

- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
- a Kormány képviselője 
az Egészségügyi biz. ülésén nem ért egyet 
a Gazdasági biz. ülésén egyetért

 
 
 

14.  A Mezőgazdasági bizottság a határozati javaslat 2. pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "2. A Kormány 2005. október 30-ig számoljon be az Országgyűlés Mezőgazdasági 
bizottságának az 1. pontban meghatározott feladatok teljesítéséről." 
 

H/15853/9. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 5., 7., 9., 11. 

pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a H/15853/9/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz.  

- a Gazdasági biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
- a Kormány képviselője egyetért
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15.  Dr. Schvarcz Tibor képviselő a határozati javaslat 2. pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "2. 2005. október 30-ig számoljon be az Országgyűlés Mezőgazdasági és 
Egészségügyi bizottságának az 1. pontban meghatározott feladatok teljesítéséről." 
 

Indokolás: Lásd a H/15853/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. támogatja

- az Egészségügyi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

 
 
 

16.  Lengyel Zoltán képviselő a határozati javaslat 2. pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "2. Az Országgyűlés felkéri a kormányt, hogy 2005. [október 30-ig] szeptember 15-ig 
számoljon be az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának az 1. pontban meghatározott 
feladatok teljesítéséről." 
 

Indokolás: Lásd a H/15853/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. május 23. 
 
 
 

Dr. Magda Sándor s.k., 
a Mezőgazdasági 
 bizottság elnöke 

Dr. Schvarcz Tibor s.k., 
az Egészségügyi 
 bizottság elnöke 

 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 

 
 
 


