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Az Országgyűlés 

 
 

Egészségügyi bizottságának Gazdasági bizottságának 
 

Környezetvédelmi 
bizottságának 

Mezőgazdasági bizottságának 

 

a j á n l á s a  
 

az egyes élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 
T/18207. számú törvényjavaslat 

 
 

r é s z l e t e s  
 

vitájához 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága - első helyen kijelölt bizottságként, az 
Egészségügyi bizottsága, a Gazdasági bizottsága és a Környezetvédelmi bizottsága, a 
megvitatta az egyes élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos törvények módosításáról szóló, 
T/18207. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/18207/6-43. 
számú módosító javaslatokat. 
 
 
Az ajánlásban használt rövidítés: 
Ét.: élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 
Tt.: takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 2001. évi 
CXIX. törvény módosításáról  
Nvt.: növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény módosítása 
 
 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat 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 törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 
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 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az 
ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 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.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában az Ét. 5. § (3) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /1. § Az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Ét.) 5. §-a a 
következő (3) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
 "„(3) A gyártmánylap vezetése alól, külön jogszabály – egyedi és kivételes esetben – 
felmentést adhat, illetve a gyártmánylap tartalmát a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően 
állapíthatja meg.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/18207/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

2.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 2. §-ában az Ét. 6. § (1) bekezdés b) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/2. § Az Ét. 6.§-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Az élelmiszer-előállítónak/ 
 

"b) tevékenységének lényeges megváltozását – [így különösen] új tevékenység 
megkezdését, korábbi tevékenység megszüntetését, termékszerkezet vagy technológia váltást – 
a tevékenységének megváltozása napjával," 
 

Indokolás: Lásd a T/18207/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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3.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 3. §-ában az Ét. 7. § (2) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 

/3. § Az Ét. 7. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 

"„(2) Az e törvényben meghatározott technikai jellegű előírások[nak]at nem kell 
[megfelelniük] alkalmazni azon termékek[nek]nél, amelyeket az Európai Unió valamely 
tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy az Európai 
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő, az 
ott irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az irányadó előírások az emberi egészség 
és a fogyasztók védelme vonatkozásában az e törvényben meghatározottal egyenértékű 
védelmet nyújtanak.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/18207/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

4.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában az Ét. 8/A. §-ának a következő 
módosítását javasolja: 
 

/5. § Az Ét. a „Csomagolás, a fogyasztók tájékoztatása” alcímet megelőzően a 
következő 8/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 "„8/A. § Az Európai Unióban nem engedélyezett de meglévő, hazai specialitásokban 
használatos - adalékanyag forgalmazásának és felhasználásának határozott időtartamra szóló 
engedélyét az OÉTI adja ki.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/18207/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

5.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 6. §-ában az Ét. 11. § (1) bekezdés a) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/6. § Az Ét. 11. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
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[A hatósági élelmiszer-ellenőrzés szakterületek szerint megosztott, külön jogszabályban 

meghatározott feladatait]/ 
 

 "„a) az Országos Élelmiszervizsgáló Intézet és az állomás[ok]ai,” 
 

[látják el.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/18207/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

6.   Lengyel Zoltán képviselő a törvényjavaslat 7. §-ában az Ét. 13. § (1) 
bekezdésének a következő kiegészítését javasolja: 
 

"7. § Az Ét. 13. §-ának (1) bekezdése [a következő d) ponttal egészül ki] helyébe a 
következő rendelkezések lépnek: 
 

[[Az élelmiszer-ellenőrző hatóság a jogszabályi előírások megszegése esetén]] 
 
13. § (1) Az élelmiszer-ellenőrző hatóság a jogszabályi előírások megszegése esetén 
 
a) az élelmiszer-vállalkozás vagy annak egy része, illetve bizonyos tevékenysége 

működését megtilthatja, felfüggesztheti, működési engedélyét visszavonhatja, újbóli 
működését feltételhez kötheti, 

b) az élelmiszer forgalomba hozatalát megtilthatja, feltételhez kötheti vagy elrendelheti 
az élelmiszer megsemmisítését, 

c) a szabálysértésekre vonatkozó külön jogszabály alapján pénzbírságot, illetve 
helyszíni bírságot szabhat ki. 

d) a földrajzi árujelző oltalomban részesült mezőgazdasági termékek és élelmiszerek 
földrajzi árujelzőjének használatát külön jogszabály alapján megtilthatja vagy feltételhez 
kötheti. 

e) minőségvédelmi bírságot szabhat ki." 
 
 

Indokolás: Lásd a T/18207/41. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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7.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 7. §-ában az Ét. 13. § (1) bekezdés d) 

pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/7. § Az Ét. 13. §-ának (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: 
 

[Az élelmiszer-ellenőrző hatóság a jogszabályi előírások megszegése esetén]/ 
 
"„d) a földrajzi árujelző oltalomban részesült mezőgazdasági termék[ek] és 

élelmiszer[ek] földrajzi árujelzőjének használatát külön jogszabály alapján megtilthatja vagy 
feltételhez kötheti.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/18207/11. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

8.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 8. §-ában az Ét. 14. § (3) bekezdés a)-b) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/8. § Az Ét. 14. §-ának (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„(3) A minőségvédelmi bírság mértéke:/ 
 
"a) a fogyasztó egészségét veszélyeztető [élelmiszer-biztonsági]összetételi, minőségi 

hiba esetén a kifogásolt tétel értékének háromszorosa, 
 

b) a fogyasztó érdekeit veszélyeztető [összetételi, minőségi]élelmiszer-biztonsági hiba 
esetén a kifogásolt tétel értékének kétszerese," 
 

Indokolás: Lásd a T/18207/13. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

9.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 8. §-ában az Ét. 14. § (3) bekezdésének 
a következő módosítását javasolja: 
 

/8. § Az Ét. 14. §-ának (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
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„(3) A minőségvédelmi bírság mértéke:/ 

"de legalább [ötvenezer] százezer
 

 forint." 
 

ásd a T/18207/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 

A módosító javaslatot(tal):  

Indokolás: L

 
- az Egészségügyi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

nyjavaslat 8. §-át - az Ét. 14. §-ának (1)-(2) 
ekezdését érintően - kiegészíteni

10.  Lengyel Zoltán képviselő a törvé
b  javasolja: 
 

8. § Az Ét. 14. §-ának [(3) és] (1)-" (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 
lépnek: 

 
14. § (1) Az élelmiszer-ellenőrző hatóság minőségvédelmi bírságot szab ki, ha eljárása 

során megállapítja, hogy az előállított, illetve forgalomba  hozott élelmiszer 
élelmiszerbiztonsági kifogás alá esik, jelölése nem felel meg a jogszabályban előírt jelölési 
feltételeknek, nem felel meg az előírt, illetve a jelölésen feltüntetett jellemzőknek. 

 
(2) A minőségvédelmi bírságot a hibát előidéző előállítónak, vendéglátónak, illetve 

forgalmazónak kell megfizetni. Amennyiben a hiba előidézőit nem lehet megállapítani, a 
minőségvédelmi bírságot annak kell megfizetni, akinél a kifogásolt terméket a hatóság 
megtalálta." 
 

ásd a T/18207/40. számú módosító javaslat 
indokolását. 

A módosító javaslatot(tal):  tja

Indokolás: L

 
- az Egészségügyi biz. nem támoga
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

slat 10. § (2) bekezdésében az Ét. 20. § (4) 
ekezdésének a következő módosítását

11.  Lengyel Zoltán képviselő a törvényjava
b  javasolja: 
 

2) Az Ét. 20. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

n] 
abályozza az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal élelmiszer-higiéniai feltételeit.”" 

 

/(
 
"„(4) Felhatalmazást kap a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, hogy [az 

egészségügyi miniszterrel együttes] rendeletben[, a gazdasági és közlekedési miniszterrel, 
valamint az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszterrel egyetértésbe
sz
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Indokolás: Lásd a T/18207/39. számú módosító javaslat 

 
A módosító javaslatot(tal):  

indokolását. 

- az Egészségügyi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 

12.  Lengyel Zoltán képviselő a törvényjavaslat 10. § (3) bekezdésében az Ét. 20. § (6) 
bekezd

 

ésének a következő módosítását javasolja: 
 

etértésben rendeletben 
abályozza a különleges tulajdonságú

/(3) Az Ét. 20. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
"„(6) Felhatalmazást kap a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, hogy az 

ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszterrel egy
sz  mezőgazdasági termékek és élelmiszerek [különleges 
tulajdonsága] tanúsításának 
 

Indokolás: Lásd a T/18207/38. számú módosító javaslat 

 
A módosító javaslatot(tal):  

[működését] és ellenőrzésének rendjét.”" 

indokolását. 

- az Egészségügyi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 

13.  Lengyel Zoltán képviselő a törvényjavaslat 10. § (4) bekezdésében az Ét. 20. § (9) 
bekezd

 

ésének a következő módosítását javasolja: 
 

 és vidékfejlesztési miniszterrel[, valamint az ifjúsági, 
saládügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszterrel] egyetértésben szabályozza a 

vendéglátás higiéniai feltétel
 

Indokolás: Lásd a T/18207/37. számú módosító javaslat 

 
A módosító javaslatot(tal):  

/(4) Az Ét. 20. §-ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
"„(9) Felhatalmazást kap az egészségügyi miniszter, hogy [a gazdasági és közlekedési 

miniszterrel,] a földművelésügyi
c

eit.”" 

indokolását. 

- az Egészségügyi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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14.  Lengyel Zoltán képviselő a törvényjavaslat 10. § (6) bekezdésében az Ét. 20. §-
ának (1

 

2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/(6) Az Ét. 20. §-ának (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
"„(12) Felhatalmazást kap a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, hogy a 

gazdasági és közlekedési miniszterrel, [hogy] valamint az egészségügyi miniszterrel[, a 
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel, valamint az ifjúsági, családügyi, szociális 
s esélyegyenlőségi miniszterrel] együttes rendeletben szabályozza az élelmiszerek 

forgalomba hozatalának és a 
 

Indokolás: Lásd a T/18207/36. számú módosító javaslat 

 
A módosító javaslatot(tal):  

é
vendéglátó termékek előállításának feltételeit." 

indokolását. 

- az Egészségügyi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

15.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 14. § (1) bekezdésében az Tt. 2. § 1. 
pontjá

 

nak a következő módosítását javasolja: 
 

/14. § (1) A takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról 
szóló 2001. évi CXIX. törvény (a továbbiakban: Tt.) 2. §-ának 1. pontja helyébe a következő 
rendelk

elet) szerint takarmánynak minősülő anyag vagy termék, 

ezés lép: 
 
[E törvény alkalmazásában:]/ 
 
"„1. Takarmány: az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai 

Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
(a továbbiakban: 178/2002/EK rend
melynek pontos meghatározását – és annak változását – a földművelésügyi és vidékfejlesztési 
miniszter rendeletben teszi közzé." 
 

Indokolás: Lásd a T/18207/15. számú módosító javaslat 

 
A módosító javaslatot(tal):  

indokolását. 

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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16.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 14. § (1) bekezdésében az Tt. 2. § 1. 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/14. § (1) A takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról 
szóló 2 bbiakban: Tt.) 2. §-ának 1. pontja helyébe a következő 
rendelk zés lép: 

termék] állatok etetésére szolgáló természetes állapotú, 

001. évi CXIX. törvény (a tová
e
 
[E törvény alkalmazásában:]/ 
 
"„1. Takarmány: [az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az 

Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra 
vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 178/2002/EK rendelet) szerint 
takarmánynak minősülő anyag vagy 
friss vagy tartósított, növényi, illetve állati eredetű termék, ezek ipari feldolgozásából származó 
termék, valamint szerves kekben, vagy szervetlen anyag önmagában vagy keveré
adalékanyagokkal vagy azok nélkül.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/18207/14. számú módosító javaslat 

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

indokolását. 

- 
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

1 ében az Tt. 2. § 3. 
ontjának a következő módosítását

7.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 14. § (2) bekezdés
p  javasolja: 
 

2) A Tt. 2. §-ának 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 tanácsi rendelet (a 
vábbiakban: 1831/2003/EK rendelet) szerint takarmányadalékanyagnak minősülő anyag, 

mikroorganizmus vagy készí ását – a 

/(

[E törvény alkalmazásában:]/ 
 
"„3. Takarmány-adalékanyag: a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról 

szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és
to

tmény, amelynek pontos meghatározását – és annak változ
földművelésügyi és vidékfejl ter rendeletben teszi közzéesztési minisz .”" 

zámú módosító javaslat 

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

 
Indokolás: Lásd a T/18207/16. s
indokolását. 

- 
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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1  törvényjavaslat 14. § (2) bekezdésében az Tt. 2. § 3. 
pontjának a következő módosítását

8.  Dr. Pap János képviselő a
 javasolja: 

 

endelet) szerint 
karmányadalékanyagnak minősülő anyag, mikroorganizmus vagy készítmény] szerves 

/(2) A Tt. 2. §-ának 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[E törvény alkalmazásában:]/ 
 
"„3. Takarmány-adalékanyag: [a takarmányozási célra felhasznált 

adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1831/2003/EK r
ta
vagy szervetlen anyag, illet inőség ve készítmény – kivéve az előkeveréket -, amelyet a m
befolyásolására, meghatározott tulajdonságok módosítására – különös tekintettel a takarmány 
külső megjelenésére, állagára, szagára, ízére, eltarthatóságára – vagy egyéb technológiai hatás 
elérésére, illetve takarmányozás-élettani okból kevernek a takarmányba." 
 

 módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  

Indokolás: Lásd a T/18207/17. számú

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 

1  törvényjavaslat 14. § (3) bekezdésében az Tt. 2. § 5. 
pontjának a következő módosítását

 
9.  Dr. Pap János képviselő a

 javasolja: 
 

[E törvény alkalmazásában:]/ 
 
"„5. Előkeverék: [a /EK rendelet szerint előkeveréknek minősülő 

everék] takarmány-alapanyagok, -adalékanyagok olyan keveréke, amely takarmánykeverék 

/(2) A Tt. 2. §-ának 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

z 1831/2003
k
előállítására szolgál.”" 
 

 módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  tja

Indokolás: Lásd a T/18207/18. számú

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támoga
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 

2  törvényjavaslat 14. § (3) bekezdésében az Tt. 2. § 5. 
pontjának a következő módosítását

 
0.  Dr. Pap János képviselő a

 javasolja: 
 

/(3) A Tt. 2. §-ának 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 



-  11  - 

[E törvény alkalmazá
 
"„5. Előkeverék: az 1831/2003/EK rendelet szerint előkeveréknek minősülő keverék, 

sában:]/ 

amelynek pontos meghatározását – és annak változását – a földművelésügyi és 
vidékfejlesztései miniszter rendeletben teszi közzé.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/18207/19. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatjaA

- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

21.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 14. § (4) bekezdésében az Tt. 2. § 14. 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/(4) A Tt. 2. §-ának 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[E törvény alkalmazá
 
"„14. Új takarmány: sem határozott, sem határozatlan időtartamra szóló engedéllyel 

y] eddig még nem 

sában:]/ 

nem rendelkező, [külön jogszabály szerint engedélyköteles takarmán
ismert összetételű, új takarmány, amely minden esetben engedélyköteles.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/18207/20. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatjaA

- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

22.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 14. § (4) bekezdésében az Tt. 2. § 14. 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/(4) A Tt. 2. §-ának 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[E törvény alkalmazásában:]/ 
 
"„14. Új takarmány: tt, sem határozatlan időtartamra szóló engedéllyel 

em rendelkező, [külön jogszabály szerint engedélyköteles takarmány] a korábbitól eltérő 
sem határozo

n
eljárással készült vagy eltérő módon felhasználható, illetve új takarmányozás-élettani hatással 
rendelkező takarmány-alapanyag vagy-adalékanyag.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/18207/21. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

2  törvényjavaslat 14. § (5) bekezdésében az Tt. 2. § 20. 
pontjának a következő módosítását

3.  Dr. Pap János képviselő a
 javasolja: 

 

övetkező 25. és 26. ponttal egészül ki: 
 

[E törvény alkalmazásában:]/ 
 
"„20. Forgalomba h /2002/EK rendelet szerinti tevékenység, amelynek 

/(5) A Tt. 2. §-ának 20-24. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, 
egyidejűleg a Tt. 2. §-a a k

ozatal: a 178
pontos meghatározását – és annak változását – a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 
rendeletben teszi közzé." 

 
 

Indokolás: Lásd a T/18207/23. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatjaA

- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

2  törvényjavaslat 14. § (5) bekezdésében az Tt. 2. § 20. 
pontjának a következő módosítását

4.  Dr. Pap János képviselő a
 javasolja: 

 

E törvény alkalmazásában:]/ 
 
"„20. Forgalomba enység] 
ányok készletezése számára visszterhesen vagy ingyenesen történő 

/(5) A Tt. 2. §-ának 20-24. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, 
egyidejűleg a Tt. 2. §-a a következő 25. és 26. ponttal egészül ki: 
 

[

hozatal: a [178/2002/EK rendelet szerinti tevék
más személy takarm

átruházás céljából – beleértve az eladásra való felkínálást is –, valamint a takarmányok eladása, 
illetve más módon való átruházása." 

 
 

Indokolás: Lásd a T/18207/30. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatjaA

- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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25.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 14. § (5) bekezdésében az Tt. 2. § 21. 
pontjá

 

nak a következő módosítását javasolja: 
 

"21. Létesítmény: a takarm inek meghatározásáról szóló, 
2005. január 12-i 183/2005 alkozási 

, amelynek pontos m t – és annak változását – a földművelésügyi és 

/(5) A Tt. 2. §-ának 20-24. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, 
egyidejűleg a Tt. 2. §-a a következő 25. és 26. ponttal egészül ki: 
 

[E törvény alkalmazásában:]/ 
 

ányhigiénia követelménye
/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti váll

eghatározásáegység
vidékfejlesztési miniszter rendeletben teszi közzé." 

 
 módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):  

 

Indokolás: Lásd a T/18207/24. számú

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 

26.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 14. § (5) bekezdésében az Tt. 2. § 21. 
pontjá

 

nak a következő módosítását javasolja: 
 

ban:]/ 
 
"21. Létesítmény: a [ l szóló, 

2005. január 12-i 183/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti 
állalkozási egység] takarmány-előállító üzem, a takarmánytároló hely és a 

/(5) A Tt. 2. §-ának 20-24. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, 
egyidejűleg a Tt. 2. §-a a következő 25. és 26. ponttal egészül ki: 
 

[E törvény alkalmazásá

takarmányhigiénia követelményeinek meghatározásáró

v
takarmányforgalmazó hely.”" 
 

 módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  

Indokolás: Lásd a T/18207/22. számú

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
27. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 14. § (5) bekezdésében az Tt. 2. § 22. 

pontjá
 

nak a következő módosítását javasolja: 
 

/(5) A Tt. 2. §-ának 20-24. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, 
egyidejűleg a Tt. 2. §-a a következő 25. és 26. ponttal egészül ki: 
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[E törvény alkalmazásában:]/ 
 
"22. Takarmány-előállító üzem: takarmány-alapanyagot, -adalékanyagot, gyógyszeres 

takarmányt, előkeveréket, egészítő 
takarmányt, ásványi takarmányt, tejpótló takarmányt, különleges táplálási igényeket kielégítő 

karmányt és ökológiai takarmányt előállító [létesítmény] üzem

takarmánykeveréket, teljes értékű takarmányt, ki

ta ." 

 
 módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): tja

 

Indokolás: Lásd a T/18207/25. számú

 - a Gazdasági biz. egyharmada sem támoga
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 

28.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 14. § (5) bekezdésében az Tt. 2. § 23. 
pontjá

 

nak a következő módosítását javasolja: 
 

 a következő 25. és 26. ponttal egészül ki: 
 

[E törvény alkalmazá
 
"23. Takarmány-forgalmazó hely: a takarmány forgalomba hozatalát végző 

/(5) A Tt. 2. §-ának 20-24. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, 
egyidejűleg a Tt. 2. §-a

sában:]/ 

[létesítmény] üzem." 
 

 módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): tja

Indokolás: Lásd a T/18207/26. számú

 - a Gazdasági biz. egyharmada sem támoga
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 

29.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 14. § (5) bekezdésében az Tt. 2. § 24. 
pontjá

 

nak a következő módosítását javasolja: 
 

 
[E törvény alkalmazá
 

/(5) A Tt. 2. §-ának 20-24. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, 
egyidejűleg a Tt. 2. §-a a következő 25. és 26. ponttal egészül ki: 

sában:]/ 

"24. Takarmány-tároló hely: az a [létesítmény] hely, ahol a takarm
előállításuk, forgalomba hozataluk, illetve felhasználásuk előtt tartják." 

ányokat 

 
 módosító javaslat 

indokolását. 
Indokolás: Lásd a T/18207/27. számú
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A módosító javaslatot(tal):  tja- a Gazdasági biz. egyharmada sem támoga

- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 

30.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 14. § (5) bekezdésében az Tt. 2. § 25. 
pontjá

 

nak a következő módosítását javasolja: 
 

y[ok] előállításának, 
tárolásának, forgalomba hozatalának, felhasználásának, takarmányozási szempontból 
szállításának, exportjának, telének, 
előzetesen meghatározott t ak, biztonságának, higiéniájának, mikrobiológiai 

őségének, tiltott anyagoktól való 
rzése." 

 
zámú módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):  

/(5) A Tt. 2. §-ának 20-24. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, 
egyidejűleg a Tt. 2. §-a a következő 25. és 26. ponttal egészül ki: 
 

[E törvény alkalmazásában:]/ 
 
"25. Takarmány-ellenőrzés: a létesítmény[ek], illetve a takarmán

importjának, országon való átszállításának, összeté
ulajdonságain

állapotának, csomagolásának, jelölésének, nyomonkövethet
mentességének és a nemkívánatos anyagok mennyiségének ellenő

Indokolás: Lásd a T/18207/28. s

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

3
ő

1.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 15. §-ában az Tt. 5 § (1) bekezdésének 
a következ  módosítását javasolja: 
 

/15. §A Tt. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
"„5. § (1) A létesítmé ek feltétele a külön jogszabályban foglalt működési ny működésén

engedély [engedélyezési], illetve nyilvántartásba vételi feltételek, valamint a 

 
 módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):  tja

takarmánybiztonsági és -minőségi előírások betartása." 

Indokolás: Lásd a T/18207/29. számú

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támoga
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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3 ttság a törvényjavaslat 21. § (1) bekezdésében a Tt. 11. § 
(1) bekezdés g) pontjának a következő módosítását

2.  A Mezőgazdasági bizo
 javasolja: 

 

lé

inisztérium/ 
 
"g) [kijelöli] kinevezi

/21. § (1) A Tt. 11. §-ának (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 
pnek: 

 
„11. § (1) A m

 
kanyagok 1. a takarmány-adalé z állatok fehérje ellátásának javítására használható és a

termék közösségi engedélyezési és nyilvántartási eljárásának nemzeti referensét, 
ly szerinti auditálását végző személyeket, 

illetve szervezetet."
 

Indokolás: Lásd a T/18207/42. számú módosító javaslat 
in

 módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz.  

 

2. a takarmány-ellenőrzés külön jogszabá

dokolását. 
 
A

- a Környezetvédelmi biz.  
 

- Az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 

3 képviselő a törvényjavaslat 21. § (1) bekezdésében a Tt. 11. § (2) 
ekezdésének a következő módosítását

3.  Lengyel Zoltán 
b  javasolja: 
 

ő rendelkezések 

ő 

/21. § (1) A Tt. 11. §-ának (1)-(4) bekezdése helyébe a következ
lépnek:/ 

 
"(2) Az OMMI 

 
[a) minősíti, engedélyezi, nyilvántartja, valamint ellenőrzi az országban működ

takarmányvizsgáló laboratóriumokat, valamint azok vizsgálatait,]  
[b)] a) eseti jelleggel engedélyezi az új takarmányok előállítását, felhasználását és 

behozatalát, 
[c)] b) külön jogszabályban foglaltak szerint részt vesz az Európai Unió takarmány 

ngedélyezési és nyilvántartá n, 
[d)] c)

e si eljárásába
 részt vesz a tak ben,  

[e) működteti a taka latok nemzeti referencia laboratóriumát és ellátja 
nnak külön jogszabályban foglalt feladatait,] 

armány-vizsgálati módszerek kialakításában és fejlesztésé
rmányvizsgá

a
[f)] d) véleményezi a laboratóriumi vizsgálatok nemzetközi szabványait, érvényesíti a 

vizsgálati módszereket, gon séről." 
 

Indokolás: Lásd a T/18207/35. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

doskodik az átvett vizsgálati módszerek hazai elterjeszté

A
- a  biz. Környezetvédelmi egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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3 asági bizottság a törvényjavaslat 21. § (1) bekezdésében a Tt. 11. § 

) bekezdés c) pontjának elhagyását
4.  A Mezőgazd

(2  javasolja: 
 

etkező rendelkezések 
lépnek:

ő 
takarm

j takarmányok előállítását, felhasználását és 
behoza

ngedélyezési és nyilvántartási eljárásában,] 
[d)] c)

/21. § (1) A Tt. 11. §-ának (1)-(4) bekezdése helyébe a köv
/ 
 
"(2) Az OMMI 

 
a) minősíti, engedélyezi, nyilvántartja, valamint ellenőrzi az országban működ
ányvizsgáló laboratóriumokat, valamint azok vizsgálatait,  
b) eseti jelleggel engedélyezi az ú
talát, 
[c) külön jogszabályban foglaltak szerint részt vesz az Európai Unió takarmány 

e
 részt vesz a tak ben,  

[e)] d)
armány-vizsgálati módszerek kialakításában és fejlesztésé

 működteti a t gálatok nemzeti referencia laboratóriumát és ellátja 
nnak külön jogszabályban foglalt feladatait,] 

akarmányvizs
a

[f)] e) véleményezi a laboratóriumi vizsgálatok nemzetközi szabványait, érvényesíti a 
vizsgálati módszereket, gon módszerek hazai elterjesztéséről." 
 

Indokolás: Lásd a T/18207/43. számú módosító javaslat 
in

 módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz.  

 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

doskodik az átvett vizsgálati 

dokolását. 
 
A

- a Környezetvédelmi biz.  
 

 
 

35.  Gőgös Zoltán, Karakas János, Herbály Imre, Godó Lajos és Kis Péter 
képvise 21. § (1) bekezdésében az Tt. 11. § (3) bekezdés a) pontjának a 
követke

 

lők a törvényjavaslat 
ző módosítását javasolják: 

 
/21. § (1) A Tt. 11. §-ának (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 

lépnek:/ 
 
"(3) Az ÁOGYTI 

–a) vizsgálatokat végez és – 75 napon belül  szakhatósági állásfoglalást ad a 
takarmány-előállító üzemek ilvántartásba vételéhez," 
 

Indokolás: Lásd a T/18207/32. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

 működésének engedélyezéséhez és ny

A
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért
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36.  Lengyel Zoltán képviselő a törvényjavaslat 21. § (2) bekezdésének - a Tt. 11. § 
(5) bekezdés a) pontját érintő - elhagyását javasolja: 
 

"[(2) A Tt. 11. §-a (5) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[A takarmányfelügy
 

„a) a helyszínen ellenőrzi a (4) bekezdés a)–c) pontjában foglaltakat,”]" 
 

dosító javaslat 
indokolását. 

A mó

 
elő] 

Indokolás: Lásd a T/18207/34. számú mó

 
dosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

37.  Lengyel Zoltán képviselő a törvényjavaslat 22. §-ában a Tt. 14. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/22. § A Tt. 14. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:/ 

 
"„(1) Az OMMI 
 
[a) a külön jogsza k szerint a laboratóriumok működési 

átozza, illetve visszavonja,]  
[b)] a külön jogsz engedélyét 

felfüggeszti, újabb feltéte ja[,]  
[c) szabálysértési eljárást kezdeményezhet]." 

 
dosító javaslat 

indokolását. 

A mó

bályban foglalta
engedélyét feltételhez köti, módosítja, felfüggeszti, korl

abályban foglaltak szerint az új takarmány eseti 
lhez köti, módosítja, illetve visszavon

Indokolás: Lásd a T/18207/33. számú mó

 
dosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 

terjesztő képviselője nem ért egyet
 
- Az Elő

 
 

ter 
épviselők a törvényjavaslat 28. §-ában az Nvt. 15/A. § (2) bekezdésének a következő 

módosítását

38.  Gőgös Zoltán, Karakas János, Herbály Imre, Godó Lajos és Kis Pé
k

 javasolják: 
 

/28. § Az Nvt. „Az engedély módosítása és visszavonása” alcímet megelőzően a 

 
"(2) Az engedélye sáról a kérelem elbírálásához 

szükséges adatok, termékmi ták hiánytalan benyújtását követő [90] 60

következő 15/A. §-sal egészül ki: / 

ző hatóság az engedély megadá
n  napon belül dönt.”" 
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ú módosító javaslat 

indokolását. 
Indokolás: Lásd a T/18207/31. szám

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

- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

sszeállította:  az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 
 Bu
 
 

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

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 

 
 

Dr. Turi-Kovács Béla s.k., 
a Környezetvédelmi bizottság elnöke  

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

 

Ö

dapest, 2005. november 30.  


