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Az 4razággyúlés
---12007. (. . . . ) OGY HATÁROZATA

az egységes élelmiszer-ellen~r81 szóló tőrvény élőké tésérúl

A sorozatos élelmiszerbotrányok, az élelmiszercó14 állati és növényi eredettű tarmék-
elóállttásm vonatkozó hazai szabály~ bonyolultsága, ezen Permékek importjának anomáliái,
a hazai konyhai és vcndéglátői ételmérgezések, az egyes kzreskedeirni raktárakban a
nagyfönnégő lejárt fogyaszthatósági idejű élelmiszer átcímkézése, a rendszeresen elökerűlö
engedély nélküli, az elemi szabályokat sem betartó ,óIelminer-elaállíW' helyek megingatják
mind az élelmiszerekbe, mind az ellenőrző hatóságokba vetett fogyasztói bizalmat. Az ehhez
társuló, a tisztességes magyaz termelők által tarthatatlan árverseny egyúttal tönkreteszi a
magyar termelői kert, fölszámolja a magyar elv áthtású árvalapot.

1 . A napjainkra kíalalcurlt helyzet - a hazai élelmiszer-alapanyag elóátlitás gazdasági
természetű anomáliái mellett - ráirányítja a figyelmet a hazai élelmiszer-ellenőrzés alábbi
fogyatékosságairaa is :

- a 2006. december 31-ig mflkődőtt hatósági szolgátat széttagoltságára és
hatékonyságának hiányára ;
wm a tényre, hogy a 2007. január i jétől lét hozott 4j közigazgatási rendszerben
sem történt meg a hatásági feladatoknak egy önálló ellenőrző szervezetbe történő
összevonása; az élelmiszer-ellenőrzés egysége a jeleülegi szervezetben - a más
hatóságokkal tártért összevonás miatt -- nem tud érvényesühti, s clnervezésében is
háttérbe szorult;

- az ellllenőmz hatóság k231tségvetésének és ellenűri létszemének jelentős
csökkentésére;
a kormányzati szervezetalak tással összefüggő törvénymrídosftásokról szóló 2006 .
évi CD torvény, az állategészségügyről szóló 2005 . évi CLX: 1. fórvény, az egyes
élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos t8rvéryek módosításáról szóló 2005, évi CLIX,
törvény, a hatósági élelmiszer-ellem izés rendjéről szőlő 30212005 . (XU. 25.) Korm.
rendelet és a 224312006 . (MI . 23.) Korm, határozat ellentmondásaira és az ezekből
következő jogszabály-alkotási, jogszabály-értelmezési nehézségekre ;
az elérni kivárt cél nem valósult meg, azaz nem jött lore egységes, önálló, autonóm
az állategészségügyre épült élelmiszer-ellenorzó szervezet .

2. Az élelmiszerbiztonság területén kialakult méltánytalan állapotok miekibbi megot~
órdekebcu az Országgyűlés a következő határozatot hozza:

Az Qtazággyűlés felkéri a Kormányt, hogy legkésőbb 2007. július 1-jéig készítse el és
terjessze az Országgyűlés elé az egységes élel miszer-ellenőrzés szervezeti felépités+brál és
feladat meghatározásáról szóló t vényjavaslatot .
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Az Országgyűlés felkéri a kormányt, hogy a t6rvónyjavaslat elökészitése során az
alábbiakra legyen figyelemmel .

a.) Szükséges az áilategészségtígyról szóló 2005, óvi CLXXVT. tórvénzy, az egyes
élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos t&vények módosításáról szóló 2005. évi,
CLI:X. törvény, a lxatösági ólelmiszer-ellenőrzés rendjéről szóló 30212005. (XII:
25.) Xorm. rendelet, valamint a kormányzati szervezetalakítással Osszeffiggő
tárvén~dosftásakról sr616 2006. övi CIX. torvény, és a 22 3/2006. (XIL 23 .)
I orm. határozat vonatkozó előírásainak összevetése, az ellentmondások és
párhuzamosságok feloldása ;

b .) Az élelmiszer-ellenőrzés scakmai kapcsolatrendszere - nemzetközi
elfogadottsággal, kúltin8s tekintettel járványügyi vonatkozásaira - a
ki zegészségügy és az állategeszségúgy feladatcsoportjával természetes, ezért
indokolt a jelenlegi hivatalból kivonni, s e célra önálló, elnevezésóbenn is feladatát
tűkrózi hivatalt létrehozni az Országgyűlés által elfogadott költségvetéssel és
létszámkerettel ;

C.) Az ólelmiszer-ellenőrzésre, valamint az ezt megalapozó állategészségügyre
vonatkozó jogszabályok és eljárási rend egyszertísftése és k8zérthetóvé tétele ;

d.) A fogyasztónak az egészségre ártahnas ólelmíszereakkel, a hamisítással és a
megtévesztéssel szembeni védelme, továbbá a hamisítóval és a megtévesztc3vel
szembeni közigazgatási és büntető~ jogkövetkezmények megállapíthatósága
érdekében szükséges „az egészségre ártalmas élelmi~', „a hamísítás" és „a
megtévesztés" kifejezések pontos definiálása, a szankcicire3ndszernek az elkövetés
mértékéhez történő iga lüwával ;

C.) A társAdolmi bizalomm megteremtése, a nagyosztókkal való kormi i, t ci s
kialakítása és a tárca ós csoportérdekek egyoldalú órvónyesülésének kivédésé
céljából Élelmiszerbiztonsági Felfigyelő Bizottság (a továbbiakban: EFB)
létrehozása a parlamenti pártok, az érintett komorak áss tér ~C>vet gek
delegáltjaiból. Az ÉM hét tagját a delegáló szervezetek javaslatára a
núniszterelnt k nevezi, ki, Az #filések állandó résztvevője a létrehozandó élehniszer-
ellenf rző hivatat . Az ÉFS múk&lési feltótelc"l a Minisztere~ Hivatal
gondoskodik .

3 . Ez a határozat aa kihirdetése napján lép hatályba.

Indokolás

A 2005. decemberi torvényi szabályozással az érdekelt azakterttl.etek, szervezetek élelmiszer-
ellenőrzésben játszott szerepe tovább bonyolódott, s a kormányzati szervezetalakítással
Ssszeliiggő tárvénymódosftásokról szóló 2006 . évi CIX. törvény elfogadása és az ismert
hatósé.&-ősszevonAsok láthatóan már most kecT.v+ tlen következmvnyekkel járnak. A
reformok mindössze a pénzügyi megszorításokból és lótszámIcépitésekböl álh-wk ; a
hatáskört k és felelásséSq k, továbbá az intézm~ rendszer működési feltóteleiben eláreiépés
helyett visszaesés kővétkezett be . A feladatok ós a felelősségi kérdősek tisztázása nélkül a
hatályos jogszabályi kotelezettségeknek a jelen fölállásban és feltételmadsaerben az ellent rzö
fiatőség már vógkópp nem képes megfelelni.
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Az élelmiszer-ellenőrzést a mindennapos nyugodt mu oszcrvez6wck és munkavégzésnek
kell jellemeznie. Az utábbi idők kommandós akciói, az eng+ ly nélkdli tevékenysdgek
leginkább a hatáság jelenlét6nek hiányfixa mutatnak rá,
Az élelmiszer kúlonleges, még tartósftott formáiban is „élő" árufóleség, mely kűlőn figyelmet
érdemel. Nem sorolható általában az Icu-csoportba, alsósorban a WzoS6szsbgűggyel (pl .
madá i fluenza, gümc kór), az állategészségüggyel (pl_ ragadös száj és köromfáiis,
sertéspestis) till szakmai kapcsolatban, ezért indokolt előállításának, forgalmazásának,
cllmörzésének k( lon, egységes rendszemd szabályozása és kivitelezése .
A javaslatban foglaltak azért is szükségesek, mert hazánknak, mint uniós tagorszagnak ez az
egyetlen ,piwv6delmí" eszWze; a tisztességes honi termelők piacra, juttatási leh,etdsuge a rtem
megfelelő élelmiszerek időben tört6nő felderftés6vel, azok forgala>ta Wmak
megakadályoz4ásával.
Az állategészségügy intézményei m r a rendszerváltás előtt is - mind az utábbi fél évszázadot,
mind a megelőző 6vszázadokax tekintve - bizmsitották a kellő jogi, szakmai és laboratóriumi
hátteret ahhoz, hogy a magyar 6lelmiszereket a legigényesebb (USA, Japán,, Európa) piacokon
fenntartás és korlátozás nélkül elfogadják, a nemzetközi forgalomban mindenűit az
illategészségügy igazolását igénylik .
A növényegdszsd$tigy 6s fogyasztóvédelem hatarterilleteinek integrálásával, eges
feladatoknak az ÁNTSZ-től való átvételével megszunaek a hatásköri összo6tWzések, =01 az
is egy&telművé válik, hogy meddig terjed az egyes szervek felelősseggi.
Az ember egészségvédelmét az 6lelmiszerbiztonság terén alapvetőenn a fogyaszthatósági
dontéseket meghozó állategészségügyi szolgálat, s az emberi táplálékkal szembeni
k5vetelm6nyeket megfogahnxazó, e területen szabd ellenőrzési joggal rendelkezd humán
egészségügyi szolgálat biztosítja. E szervezetek cadttm k&l6se akkor valósul meg, ha a
feladataik tisztázottak, nincsouck hatáskori összcűtközések, sem a másikra utalásra, sem a
rivalizáltra nincs es6ly. A fogyasztóvédelemnek a fogyasztók gazdasági érdekvédelane,
tájékoztatása, a feketegazdaság elleni küzdelemben r6szv6tói e torületen az clsOftndd feladata.
Az élelmiszer fogyasztóját meg kell óvni az csőszségre ártalmas 61elmimmrtől, a hamixitástól
6s a megtévesztéstől . Ezért szfts6ges a javaslat 2/d) pontjában megjelölt fogalmak
meghatarozása a kovetkez6k6ppon .
- egészregre ártalmas az az 6lelmiszer, amely a k8zeg6szségugyi, állategészségügyi ás
növényv6delmi előírások, vagy jogszabályi tilalmak ellenére került forgalomba .
- hamisirott az az élelmiszer, amely eltér a gén lánylapján rögzített minőségi jellemzőitől,
továbbá az a behozott élelmiszer, vagy 61cln1iszer nyersanyag, amely egész6ben, vagy részben
neon felel meg a Magyar Élelmiszerkönyv vonatkozó elófrásainalr, amennyiben annak
megnevezősét alkalmazza term6k6re .
- megtivesads az, ha az élelmiszer jelölése, vagy bármely, az élelmiszerre vonatozó
infoxmá66 kdzvetitese nem felel meg az élelmiszer vagy a takarmány tónyleges, elvárható
tulajdonságainak .
A fentiek elk6vetőivel szemben indokolt az elkövetőssel arányos bfintetőjogi fellépés, hiszen
ezek nem egyenért6kdok a gyá &fis során történt valamilyen eltéréssel, mínősftéstik,
szankciójuk sokkal szigorúbb kell, hogy legyen .
A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal I6trehozásával, az élelmiszer-ellenőrzés e hivatalba
integrálisával elró soron nevében is magazöm jelezni a mater közigazgatas, hogy
rendelkezik c fontos iatézmdnnyel.
A hinti szervezeti fölillás egyártalmú meghatArozása az6rt is küldnősen fontos, mert a
szerteágazó jogi szabályozás is csak ezzel egyatt &telmezheto.
Az Európai Uniá az élelmiszerbiztonságot a gyártál felelésségre alapozza, ez viszont nem
helyettesítheti a hatósági szerepvállalást .
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A kialakult helyzet megoldásának eszköze a jelenlegi szétaprózott rendeleti azintií
szabályozás, illetve az átfedések, a szabályozatlanság helyett egy, az éle)-miamerbi2tonságról é$
végrehajtási szervezetérül szó1G átfogó türvcny megalkotása, ezzel is a tradicionális és ma is
időszem ellenlfrz6 intézmények szakmai tekintélyének helyreállítása, a feladatok és
£elelöss+cgi körük egy&telmű meg .lapítása.. Az újabbann csupán az uniós előirásolma utaló,
ezzel az érintettek számára követhetede és alkalm.azhatatlannd vált nemzeti jogalkotási
módszer helyett vissza kell térni a korábban is aBodmazott, a szakmai eláfrásokat és az eljárási
rendet egységben eWró jogszabályalkot&wa.
A kormányzat által is többszar -hanga 3,vzott, $z s ini=tor áltat bizsusági
meghallgatásaikor is elhangzott és szorgalmazott, s az érdekegyeztetések során is meger6sitett
azon közkívánság, hogy aG élelmiszer-ellenőrzés egységzs legyen, szabályozása uniós szintezz
szigorodjon, ugyancsak indokolja az ezen célt konkrétan megfogalmazó javaslat
előterjesztését_ A kialakult helyzetben indokolt további a Kormány Országgydl6a általi
kötelezése, hogy a szándék tetté váljon..
Vezérelvként továbbra is szem előtt kell fairtani azon prioritásokat, melyek a fogyaszthatósági
döntéshez kötődnek, s mely döntésekben a szakhatóság függetlenségét, határozatainak
azonnali vcgrehajthatöságát meg kell tartani .
Alapvett jogok és kötelezettségek, mint ez esetben az egészséges élelmiszerhez való jog, mint
az állami szerepvállalás ezzuek megval6sftásában, csak törvóny által rendezhettek.

Budapest, 2007. április 4 .

Font Sándor
Filosz - IVZtsgyar Polgári Szövetség
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Dr. fkRl KataHn Asszony
az Országgyülés Elnáke részére

Melyben

Tisztelt Ein~k Asszony!

Az Orszá

	

lés ~zabályaröl szóló 4611994. (IX. 30.) OCY. határozat 85. §-a alapja, „az
egységes élelmisaer-clleng~r6l szóló tOrvéay e18k+Eszftés~ a kovetkezli arszággyfflési
határozati javaslatot kívánom benyújtoUj .

Budapest, 2007 . április 4 .

t

Fant Sándor
Fidesz - Magyar Polgári Szüvetsvg
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