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Tisztelt Elnök Asszony!
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Írásbeli Kérdés

„Ha stréberek vagyunk, az előny az EU-ban? " címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést
kívánok benyújtani Kökény Mihály Egészségügyi Szociális és Családügyi miniszterhez . A
kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Ur!

Megjelent az élelmiszerek előállításának és forgalmazásának élelmiszerhigiéniai feltételeit
szabályozó 90/2003 . (VII . 30.) FVM-ESZCSM együttes rendelet .
A rendelet a bolti kiskereskedők esetében a HACCP (Veszélyelemzés Kritikus Szabályozási
Pontok) rendszer elvei alapján az élelmiszer szempontjából kritikusnak tekinthető
tevékenységi elemeket határozza meg a biztonsági eljárásokkal együtt .
A kormány által hangoztatott „demokrácia és társadalmi konszenzus" jegyében a rendelet a
szakmai érdekképviseletekkel történt előzetes egyeztetések nélkül jelent meg_ A szakmai
érdekképviseletek már korábban felhívták a figyelmet arra, hogy a rendelet módosítás nélküli
alkalmazása több ezer kis üzlet bezárásához vezethet ezzel a kistelepülések, és városok
peremkerületeinek ellátását veszélyezteti, továbbá foglalkoztatáspolitikai gondokat is
eredményezhet .
A rendelet azon túl, hogy szakmailag nem megalapozott méR apolitikus is hiszen egy sor kis
termelőt egzisztenciális okokból állít szembe az EU-val, alkalmazhatatlan a hazai
kisvállalkozói körre és az Európai Unió országainak gyakorlatával is ellentétes .

• Az európai unióban sehol sem volt a HACCP rendszer bevezetésének
visszamenőleges hatálya, azaz a jóhiszeműen szerzett jogokat sehol sem sértették meg .
A rendszer bevezetését kizárólag az új, rendelet kiadását követően létrehozandó
boltokra írták elő míg Magyarországon a korábban szakhatósági engedély alapján
létrejött boltoknak október 31-ig meg kellett volna szüntetnie a rendelettől való
eltéréseket



A HACCP rendszer dokumentációja összetett bonyolult és külön szakképzettséget
igényel ezért a rendszer kiépítésére az EU-ban több éves időtartamot biztosítottak a
vállalkozások részére ugyanakkor Magyarországon több mint a100 ezer bolt esetében
a határidő jövő év május l . anélkül, hogy ennek hazai szakirodalma lenne .

• Nem igazak azok a jogalkotói állítások mely szerint a rendelet új rendelkezéseket nem
hozott, hiszen akkor a fenyegetettség helyzet már 1997-től fennállna és az előbb
említettek szerint nem igaz az Európai Unió szabályozására történő hivatkozás sem .

Kérdezem Miniszter urat, hogy az eltúlzott szakmai követelményekre hivatkozva miért
követelünk meg szigorúbb szabályozást, mint az Európai Unió?

Kérdezem továbbá Miniszter Urat, hogy figyelembe kívánja e venni a szakmai
érdekképviseletek kezdeményezését mely szerint az élelmiszerforgalmazókra vonatkozó
élelmiszerforgalmazás, különüljön el az élelmiszer előállításától? A szakhatósági engedélyek
által már működő boltoknak a műszaki és létesítési előírásoktól való eltérést ne kelljen
megszüntetni mert az sok esetben fizikailag is lehetetlen így közvetve a bolt kötelező
bezárását vonja maga után . Nagyon remélem, hogy a kormánynak nem az a szándéka, hogy
több 10 ezer kisvállalkozó megélhetését ellehetetlenítse, vagy végleg kiszorítsa az
élelmiszerpiacról!

Várom válaszát!

Budapest, 2004 . február 3 .
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