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Az Országgyűlés 

 
 

Egészségügyi bizottságának Gazdasági bizottságának 
 

Környezetvédelmi 
bizottságának 

Mezőgazdasági bizottságának 

 
 

k i e g é s z í t ő    a j á n l á s a 
 

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

 
 

vitájához 
 

(Együtt kezelendő a T/18207/44. sz. ajánlással.) 
 
 
 
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/18207/45-47. 
számú kapcsolódó módosító javaslatokat. 
 
 
Az ajánlásban használt rövidítés: 
Ét.: élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 
 
 

1.  Lengyel Zoltán, dr. Ódor Ferenc valamint dr. Czira Szabolcs képviselők – 
kapcsolódva Lengyel Zoltán képviselő T/18207/39. számon benyújtott módosító javaslatához 
(T18207/44. számú ajánlás 11. pontja) – a törvényjavaslat 10. § (2) bekezdésében az Ét. 20. § 
(4) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

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

"„(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 egyetértésben] 
szabályozza az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal élelmiszer-higiéniai feltételeit, 
valamint a fogyaszthatósági döntés és igazolásának szabályait.”" 
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Indokolás: Lásd a T/18207/47. számú kapcsolódó 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

 
 

2.  Tóth Sándor képviselő – kapcsolódva Lengyel Zoltán képviselő T/18207/39. 
számon benyújtott módosító javaslatához (T18207/44. számú ajánlás 11. pontja) – a 
törvényjavaslat 10. § (2) bekezdésében az Ét. 20. §-ának (4) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

/(2) Az Ét. 20. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
"„(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 egyetértésben 
szabályozza az élelmiszer-előállítás és – különös tekintettel az élelmiszerek ömlesztett áruként 
történő fogalomba hozatalára – a forgalomba hozatal élelmiszer-higiéniai feltételeit.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/18207/46. számú kapcsolódó 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

 
 

3.  Dr. Magda Sándor, Gőgös Zoltán, Karakas János valamint Godó Lajos 
képviselők a törvényjavaslat 10. § (3) bekezdésében az Ét. 20. § (6) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 

/(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 egyetértésben rendeletben 
szabályozza a hagyományos különleges tulajdonságú mezőgazdasági termékek és élelmiszerek 
[különleges tulajdonsága] tanúsításának [működését] és ellenőrzésének rendjét.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/18207/45. számú kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

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

 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Jogi Főosztálya 

Budapest, 2005. december 7.  

 

az Egészségügyi  bizottság elnöke a Gazdasági bizottság elnöke 
 

 

a Környezetvédelmi bizottság elnöke  a Mezőgazdasági bizottság elnöke 
 

 
 
 
 
 

Dr. Schvarcz Tibor s.k., Puch László s.k., 

Dr. Turi-Kovács Béla s.k., Dr. Magda Sándor s.k., 


