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Módosító javaslat

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben_

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletér ől szóló, T/5450 . számú törvényjavaslathoz a
következő

bizottsági módosító javaslato t

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 78 . §-a a következők szerint módosul :

„78. § (1) Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységr ő l szóló 1991 . évi XI . törvény
(a továbbiakban: Ehi)4. § (5) bekezdése a) pontjának az „az élelmiszerekben, italokban ,
élvezeti cikkekben,” szövegrésze helyébe az „a” szövegrész lép .

(2) Az [egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységr ől szóló 1991 . évi XI. törvény]
Ehi . 4. §-a (5) bekezdésének b)-d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

[Az élelmezés- és táplálkozás-egészségügy keretében az egészségügyi államigazgatás i
szerv]

„b) vizsgálatokat végez a lakosság táplálkozási helyzetére, tápláltsági állapotára, a
táplálkozás és az egészségi állapot közötti összefüggésekre vonatkozóan, ennek kapcsán
táplálkozás-egészségügyi vizsgálatokat végez, különös tekintettel a vendéglátás, és ezen belü l
kiemelten az oktatási és nevelési intézményekben, munkahelyeken bármely formában történ ő
étkeztetés területén a szolgáltatott élelmiszerekre, ételekre, étrendre vonatkozóan tápanyag -
számítással és biokémiai elemzéssel, ezek alapján táplálkozási ajánlásokat dolgoz ki, és az
adatokról tájékoztatja az élelmiszerlánc-biztonsági tudományos szervet ;

c) külön jogszabály szerint közreműködik a különleges táplálkozási igényt kielégít ő
élelmiszerekkel és technológiai segédanyagokkal, élelmiszer-csomagolóanyagokkal ,
élelmiszeriparban felhasznált mosó- és fertő tlenítőszerekkel, az élelmiszert előállító ,
feldolgozó, csomagoló, tároló és forgalomba hozó helyek engedélyezésével kapcsolatos egye s
eljárásokban ;

d) vizsgálja a fekvőbeteg gyógyintézeti betegélelmezés keretében nyújtott étkeztetést –
a rendszeres diétát, a speciális diétát, és az enterális szondatáplálást is beleértve – és a



fekvőbeteg gyógyintézeten kívüli diétás étkeztetést tápanyagszámítással, biokémia i
elemzéssel, és ennek alapján ajánlásokat dolgoz ki . "

(3) Az Ehi . a következő 14/A. §-sal egészül ki :

„14/A. § (1) Az egészségügyi államigazgatási szerv a hatáskörében eljárva a külö n
jogszabályokban	 foglalt	 közegészségügyi 	 kötelezettségek	 megsértése	 esetén
közegészségü g yi járványügyi bírságot szab ki .

(2) A bírság összegét – a külön jogszabályban meghatározott mértékére figyelemmel –
az eset összes körülményeireLa kötelezettségszegés súlyára, az okozott sérelemmel érintettek
körére, a jogsértő állapot időtartamára, a jogsért ő magatartás ismételt tanúsítására tekintette l
kell meghatározni. A bírság több jogszabályi kötelezettség megsértése esetén halmozottan i s
kiszabható .

(3) A bírság természetes személyekkel tjogi személyekkel és jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetekkel (szervekkel) szemben szabható ki . A bírság csak azon természetes
személy ellen szabható ki, aki a cselekmény elkövetésekor 14 . életévét betöltötte, és önáll ó
keresettel, jövedelemmel rendelkezik, vagy megfelelő vagyona van.

(4) A bírság meg nem fizetése esetén a kiszabott összeget késedelmi pótlék terheli .,
amelynek mértéke a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat kétszerese . A bírságot ésa
késedelmi pótlékot adók módjára kell behajtani, amelyről az állami adóhatóság gondoskodik .

(5) A közegészségügyi-járványügyi bírsz kiszabásának nincs helye, 	 haa
kötelezettségszegésnek a hatóság tudomására jutásától számított 6 hónap eltelt . A cselekmény
elkövetésétől számított egy év elteltével bírság kiszabásának nincs helye, kivéve, ha a
magatartás jogsértő állapot fenntartásával valósul meg . ”

(4) Az Ehi . 15 . §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki :

„(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben meghatározza az egészségügyi
államigazgatási szerv eljárásában kiszabható közegészségügyi-járványügyi bírság mértékét ,
illetve megfizetésének részletes szabályait.”

Indokolá s

A törvényjavaslat 56 . §-a a törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályokba n
meghatározott jogszabálysértés, illetve hatósági határozatban foglaltak megsértése esetén a z
élelmiszerlánc-felügyeleti szerv számára biztosítja annak lehet őségét, hogy az intézkedést
hozhasson, bírságot szabhasson ki, ki vagy figyelmeztetésben részesítse az eljárás alá von t
jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkez ő gazdálkodó szervezetet vagy természetes
személyt .
A törvényjavaslat 86 . §-a hatályon kívül kívánja helyezni az élelmiszerekrő l szóló 2003. évi
LXXXII. törvényt, 75. §-a pedig deklarálja, hogy e törvény végrehajtására kiadott
jogszabálynak kell tekinteni az élelmiszerekr ől szóló 2003 . évi LXXXII. törvény
végrehajtására kiadott és e törvény hatálya alá tartozó rendelkezéseket tartalmaz ó
jogszabályokat . A törvényjavaslat 25 . §-ában rögzítésre került, hogy az élelmiszerekke l
kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott élelmezés- és táplálkozás-egészségügy i
hatósági feladatokat az egészségügyi államigazgatási szerv végzi . Az ANTSZ élelmiszerekkel



kapcsolatos hatósági felügyeleti, illetve ellenőrzési eszközrendszere a 2003 . évi LXXXII .
törvénybő l eredeztethető , e törvény alapján jogosult az ÁNTSZ minőségvédelmi bírság
kiszabására . A törvényjavaslat alapján az ÁNTSZ a vitán felül a hatáskörébe tartozó
élelmiszerekkel kapcsolatos hatósági ügyekben is eszköztelen .
Tekintettel arra, hogy az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat gyakorol az egés z
országra kiterjedő felügyeletet a közegészségügyi-járványügyi (köztük a táplálkozás-
egészségügyi) viszonyok felett, felmerült a szükségessége új szankció törvény i
felhatalmazáson alapuló kormányrendeleti szint ű bevezetésének azon szakterületeken, ahol
jelenleg nincs a Szolgálatnak felhatalmazása pénzbeni jogkövetkezmény alkalmazására .
Egyes, a Szolgálat hatáskörébe tartozó esetekben ugyanis jogszabály lehet ővé teszi
meghatározott pénzbírság alkalmazását (kémiai terhelési bírság, min őségvédelmi bírság,
egészségvédelmi bírság), azonban a közegészségügy, illetve különösen a járványüg y
szakterületének jelentős részén nincs olyan pénzbeni szankció, amely valóban kikényszeríten é
az ellenőrzöttek jogkövető magatartását . Az eddigi ellenőrzési tapasztalatok összegzés e
alapján a jogkövető magatartások kikényszerítésének egyik leghatékonyabb módja egyel ő re
ugyanis — az elkövető személyére és az elkövetés körülményeire tekintettel méltányosa n
megállapított — pénzbírság alkalmazása .
Fentiekre tekintettel a módosító javaslat indítványozza közegészségügyi-járványügyi bírsá g
bevezetését, az alábbi szakmai indokok alapján :
Egyes szakterületeken külön jogszabály nem teszi lehetővé — a határozati kötelezésen kívüli —
jogkövetkezmény alkalmazását, csak az egyes szabálysértésekr ől szóló 218/1999 . (XII . 28 . )
Korm. rendelet alapján lehetőség van szabálysértési bírság kiszabására. A Korm. rendelet 102 .
§-a alapján fertőző betegség elleni védekezés elmulasztása (pl . védőoltásra, a fertőző
betegségekre vonatkozó jogszabály; rágcsáló és rovarirtásra vonatkozó jogszabál y
megsértése) esetén hatvanezer forintig terjedő pénzbírság szabható ki . Közegészségügyi
szabálysértés (104 . §) esetén a kiszabható bírság fels ő határa szintén hatvanezer forint . A
jelzett szabálysértési bírság természetes személlyel szemben szabható ki .
A jelenleg hatályos jogi szabályozás alapján tehát a közegészségügyi vagy járványügy i
jogszabályok megsértése esetén az ÁNTSZ — kizárólag természetes személlyel szemben —
60.000 Ft felső határú pénzbírságot szabhat ki . A jelzett mértékű szabálysértési bírságnak
azonban sem reparatív, sem a jövőre nézve megel őző hatású jellege nincsen : az általában
kötelezett jogi személy képviselőjével, alkalmazottjával szemben kiszabott legfeljebb 60 .000
Ft, azaz hatvanezer forint pénzbírság a jogkövető magatartás kikényszerítésére nem alkalmas .
A módosító javaslat szerinti bírság a közegészségügy és a járványügy valamennyi területé n
lehetőséget adna a hatóságnak a jogsértések szankcionálására, illetve a jöv őbeni
kötelezettségszegések megakadályozására . A járványügy területén most elsőként biztosítaná a
jogalkotó azt, hogy a Szolgálat gyors, hatékony és tényleges joghátrányt jelent ő külön
szankciót alkalmazzon a járványügyi jogszabályokban foglaltak megsértése esetén .
A javasolt szankció jelentőségét mutatják a közelmúltban tapasztalt jogsértések közül többek
között az étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos kötelezettségszegések, valamint a járványügyi
intézkedések elmulasztásából eredő fertőzések .

Budapest, 2008 . május 21 .

Dr. SchvarczTibór
alelnök
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