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Ürszá- g .va

Az Országgyűlés
Mezőgazdasági bizottsága

1románysz .in: -T—[SkS 68

Érkezett : 2008 MM Z 7.
Módosító iavaslat

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 felügyeletéről szóló, T/5450. számú törvényjavaslathoz a
következő

bizottsági módosító javaslatot

terjesztjük el ő :

1. Az 1 . e) pontja az alábbiak szerint módosul :

„e) az állatok, közvetve az ember egészségét nem veszélyeztető , biztonságos és
megfelelő minőségű takarmány felhasználása révén a [takarmány felhasználók]
takarmányfelhasználók érdekeinek, a végső fogyasztók biztonságának védelme, a
környezetvédelmi szempontok érvényre jutásának el ősegítése .”

2. A 2. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„([2]3) Nem terjed ki a törvény alkalmazási köre az élelmiszerek magánháztartásban ,
kizárólag saját fogyasztásra történő előállítására, valamint — takarmány[-]higiénia i
szempontból — a takarmányhigiénia követelményeinek meghatározásáról szóló, az Európa i
Parlament és a Tanács 2005 . január 12-i 183/2005/EK rendelete 2 . cikke (2) bekezdésének a) -
d) pontjában szabályozott tevékenységekre . ”

3. A 9. az alábbiak szerint módosul :

»9 • §

Élő állatot, növényt[,] vagy ezek szaporítóanyagát, állati eredetű vagy növényi
terméket harmadik országból az ország területére behozni, onnan kiszállítani — az e törvén y
végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó
jogi aktusaiban meghatározott feltételekkel és kivételekkel — csak állat-egészségügyi, illetve
növény-egészségügyi határállomáson keresztül lehet."

4. A 11 . az alábbiak szerint módosul :



Takarmány csak akkor hozható forgalomba, ha csomagolóeszközén, címkéjén, illetv e
ömlesztve vagy tartályban való szállítás esetén a kísér ő okmányon, jól láthatóan, olvashatóan
és eltávolíthatatlanul — a Magyarországon forgalomba hozatalra kerülő takarmányok esetén
magyar nyelven is — feltüntetésre kerülnek az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályba n
meghatározott információk az ott meghatározottak szerint (a továbbiakban : takarmány[-
]jelölési elő írások) . ”

5. A 14. § (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) A takarmány biztonságosságáért és minőségéért a takarmány előállítója, nem
hazai előállítású takarmány esetében pedig az els ő magyarországi forgalomba hozó — az
etethetőségi, illetve a minőség[-]megőrzési idő tartam lejártáig — felel ős .

(2) Az élelmiszer biztonságosságáért és minőségéért az élelmiszer el őállítója, nem
hazai előállítású élelmiszer esetében pedig az első magyarországi forgalomba hozó — a
fogyaszthatósági, illetve a minőség[-]megőrzési idő tartam lejártáig — felelő s .”

6. A 15. § (3) és (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(3) A takarmányt külső behatásoktól védetten, olyan módon (csomagolóeszközben ,
tartályban[,] vagy ömlesztve) lehet forgalomba hozni, hogy az biztosítsa a takarmány állat -
egészségügyi szempontból biztonságos felhasználhatóságát és a takarmány min őségének
megóvását.

(4) Az etethetőségi[-], felhasználhatósági[-] vagy minőségmegőrzési idő lejárta után a
takarmány az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv engedélyével hozható forgalomba .”

7. A 16. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) Az [élelmiszer előállítás] élelmiszer-el őállítás folyamatának nyomon
követhetősége és — a szükséges esetekben — az élelmiszer forgalomból történő
visszahívhatósága érdekében az élelmiszerlánc valamennyi szereplőjének az e törvény
végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazand ó
jogi aktusaiban meghatározott nyomon követhetőségi eljárást kell létrehoznia, és ahhoz
kapcsolódóan naprakész dokumentációs rendszert kell működtetnie az élelmiszerek, a
takarmányok, az élelmiszertermelésre szánt állatok, valamint az élelmiszerbe vag y
takarmányba bekerülő vagy vélhetően bekerülő egyéb anyagok tekintetében . ”

8.A 17. § (1) és(3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) A termelő , illetve a földhasználó köteles

a) a zárlati és a vizsgálatköteles nem zárlati károsítókat elpusztítani, azo k
behurcolását, meghonosodását, terjedését megakadályozni ;

b) a zárlati károsítók okozta fert őzést vagy annak gyanúját haladéktalanul az
élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek bejelenteni ;

c) az a) pont alá nem tartozó egyéb károsítók ellen védekezni, ha azok más, különösen
a szomszédos termelők növénytermelési, növényvédelmi biztonságát[,] vagy az emberi
egészséget bármely módon veszélyeztetik, valamint figyelembe venni az integrál t
növénytermesztés alapelveit, továbbá a környezet és a természet védelmét .”
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„(3) A termelő , illetve a földhasználó tevékenysége során köteles

a) az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban számára előírt, a méhek
védelmére vonatkozó előírásokat betartani és ezekkel kapcsolatos bejelentési és tájékoztatás i
kötelezettségének eleget tenni ;

b) a termőföldet a talaj szennyezését okozó talajidegen anyagoktól megóvni, a
földhasználat során a talaj [tápanyag szolgáltatását] tápanyag-szolgáltatását és a termesztett
növények tápanyagigényét figyelembe vevő , környezetkímélő tápanyag-gazdálkodás t
folytatni .

9 . A 18. § (1) és(4) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) Az állattartó köteles

a) állata rendszeres ellátásáról és felügyeletéről gondoskodni ;
b) e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió

közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott fajú és létszámú állat tartása eseté n
állomány-nyilvántartást vezetni, továbbá e törvény végrehajtására kiadott jogszabályba n
foglaltak szerint az állatok állat-egészségügyi felügyeletét magán-állatorvossal kötött írásbeli
szerződéssel biztosítani ;

c) az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó magán[-]állatorvost a tartott állatok
fajáról, létszámáról, az állatok tartási helyéről az állattartó tevékenység megkezdésétől
számított öt napon belül tájékoztatni ;

d) az egyedi jelölésre kötelezett állatok esetében az egyedi jelölésr ől az e törvény
végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazand ó
jogi aktusaiban meghatározott határidőn belül és módon gondoskodni ;

e) az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott esetekben a z
állatok tartását, tartási helyét, jelölését és mozgatását bejelenteni az élelmiszerlánc-felügyeleti
szervnek;

fi állata betegségérő l vagy annak gyanújáról haladéktalanul értesíteni az állatorvost, a
beteg, illetve betegségre gyanús állatát megvizsgáltatni, járványos állatbetegség esetén az
állatorvosnak az állat (állomány) kezelésére és a betegség továbbvitelének megakadályozásár a
adott utasításait végrehajtani, az elrendelt járványügyi intézkedésben foglalt kötelezettségeket
teljesíteni ;

g) állatának az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által elrendelt vizsgálatát, kezelését,
védőoltását, elszállítását, levágatását, illetve leölését tűrni, ezen feladatokat ellátó állatorvos
részére segédszemélyzetrő l gondoskodni, és a kárenyhítési kötelezettségének megfelelően
közreműködni ;

h) az állat elhullását vagy kényszervágását állatorvosnak bejelenteni, és az állati teste t
vizsgálatra bemutatni ;

i) az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Uni ó
közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározottak szerint a levágott állatá t
állatorvossal megvizsgáltatni ;

j) állatának az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott állat -
egészségügyi vizsgálata elvégzésérő l – amennyiben jogszabály másként nem rendeli – sajá t
költségén gondoskodni .”

„(4) Az (1) bekezdés j) és h) pontjában előírt tájékoztatási, illetve bejelentés i
kötelezettség vonatkozik minden olyan – nem állatorvos – személyre, aki állato k
gyógykezelésével, vizsgálatával, mesterséges termékenyítéssel, embrió[-]átültetéssel,
állatszállítással, állatkereskedelemmel, húsvizsgálattal, a levágott, leölt vagy elhullott állatok ,
illetve a belőlük vagy tő lük származó termék értékesítésével, szállításával, feldolgozásával ,
ártalmatlanná tételével foglalkozik, vagy ezekben közreműködik.
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10. A 20. § (1)-(3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) Az állattartó – e törvény végrehajtására kiadott jogszabály eltér ő rendelkezés e
hiányában – eldöntheti, hogy az állatorvosi szolgáltató tevékenységet mely – arra m űködési
engedéllyel rendelkez ő – magán[-]állatorvostól veszi igénybe.

(2) A magán[-]állatorvos köteles az állattartó részére az állat tartásával ,
takarmányozásával, egészségi állapotával, a megteendő intézkedésekkel, ezek várható anyag i
és jogi kihatásával kapcsolatos legjobb tudása szerint felvilágosítást adni .

(3) A magán[-]állatorvos köteles tőle elvárható módon elsősegélyt nyújtani, és az
állattartót a további állatorvosi szolgáltatás igénybevételének lehet őségéről, illetve
kötelezettségéről tájékoztatni . ”

11 . A 22. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) Az élelmiszer-ipari vállalkozás működése során

a) a külső és a belső környezetnek, az elhelyezésnek, az elrendezésnek, a méreteknek ,
a berendezéseknek, az eszközöknek, a technológiáknak, a termelési és tárolási kapacitásnak, a
felhasznált élelmiszer, illetve élelmiszer-összetevők biztonságosságának, minőségének, az
alkalmazott csomagolóanyagok és [fertőtlenítő szerek] fertő tlenítőszerek megfelelőségének,
illetve biztonságos alkalmazásának, az alkalmazott személyek egészségének ,
szakképesítésének, illetve szaktudásának alkalmasnak kell lennie az élelmiszer-biztonsági és
élelmiszer-minőségi elő írások betartásának folyamatos garantálására ;

b) olyan önellenőrzési, minőségbiztosítási, nyomonkövetési, termék-visszahívás i
rendszereket vagy ilyen rendszerek olyan elemeit kell működtetni, amelyekkel biztosítható a z
élelmiszer biztonságossága, megfelelő minősége, azonosíthatósága és nyomon követhetősége;

c) az üzemelés teljes időtartama alatt jelen kell lennie egy – az e törvény
végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott élelmiszer-biztonsági szaktudássa l
rendelkező – azonnali intézkedésre feljogosított, felelős személynek.”

12. A 26 . § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv tevékenysége magában foglalj a

a) a növény-, talaj- és agrárkörnyezet-védelem élelmiszer-biztonsággal kapcsolato s
feladatait,

b) a zöldség- és [gyümölcs ellen őrzési] gyümölcs-ellen őrzési feladatokat ,
c) a takarmány-ellenőrzési feladatokat,
d) az állat-egészségügyi, élelmiszerbiztonsági- és élelmiszermin őség-ellenőrzési

feladatokat.”

13 . A 27. § (2)-(4) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv egyes állami feladatainak elvégzésére
kormányrendelet feljogosíthatja a magán[-]állatorvost .

(3) Az állami feladatok elvégzésére feljogosított magán[-]állatorvos állami
feladatainak végzése közben az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv nevében, az e törvényben és a
végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt eltérésekkel a közigazgatási hatósági eljárás é s
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004 . évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)
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, szabályainak alkalmazásával jár el, ezen tevékenységéért az e törvény végrehajtására kiadot t
jogszabályban foglaltak szerint díjazás illeti meg .

(4) Az állami feladatok elvégzésére feljogosított magán[-]állatorvos a feladatkörébe
tartozó eljárásokért köteles az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban elő írt igazgatási
szolgáltatási díjat beszedni, és a külön jogszabályban meghatározott befizetési határid őben az
élelmiszerlánc-felügyeleti szerv számlájára befizetni ."

14. A 28 . § az alábbiak szerint módosul :

„28. §

A miniszter az élelmiszerlánc-felügyelet területén

a) ellátja a növényi károsítók el őfordulásának, járványos fellépésének leküzdésével
kapcsolatos, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott feladatokat ;

b) az Európai Unió Bizottságánál kezdeményezi az állat- és növény-egészségügy i
határállomások kijelölését ;

c) kezdeményezheti rendkívüli élelmiszerlánc-események esetén a térítés ellenébe n
történő közcélú munkavégzés, a létesítmény, a szállító-, növényvédő [-] és más eszközök ,
valamint anyagok igénybevételének, továbbá a rendvédelmi szervek közrem űködésének
elrendelését ;

d) nagy nemzetgazdasági kárral fenyegető vagy közegészségügyi szempontból
veszélyes állatbetegségek felszámolására állami pénzeszközökkel támogatott, az
állatállományoknak a betegségtő l való mentesítésére országos programot, valamint a betegsé g
előfordulásának felmérésére ellenőrző , illetve [monitoring vizsgálati] monitoringvizsgálati
programot rendelhet el ;

e) működteti a FAO/WHO Codex Alimentarius nemzeti rendszerét ;
J) kiadja az élelmiszerkönyvi irányelveket, és gondoskodik a Magyar Élelmiszerköny v

összeállításáról és közzétételérő l ;
g) kiadja a takarmánykódex-irányelveket, és gondoskodik a Magyar Takarmánykóde x

összeállításáról és közzétételéről ;
h) gondoskodik az Állat-egészségügyi és Állatvédelmi Kódex összeállításáról é s

közzétételérő l ;
i) gondoskodik a Növényvédelmi Módszertani Gyűjtemény összeállításáról és

közzétételérő l ;
j) meghatározza a nemzetközi kötelezettségekkel, valamint az ország

agrárgazdaságának céljaival összhangban az élelmiszerlánc-ellen őrzés feladatait . ”

15. A 29. § az alábbiak szerint módosul :

„29. §

A miniszter az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak szerin t

a) elkészítteti – az érintettek egyetértésével szükség esetén módosítja – az Integrál t
Többéves Nemzeti Ellenőrzési Tervet, megszervezi, irányítja, felügyeli annak végrehajtását,
továbbá ellátja annak vonatkozásában a koordinációs és kapcsolattartói feladatokat ;

b) tájékoztatást ad a közvélemény részére az élelmiszerláncot érint ő , országos vagy
kiemelt jelentőségű ügyekről ;

c) szakmai útmutatót adhat ki az élelmiszerlánc egységes felügyeletének el ősegítése
céljából ;

d) véleményezi a növényvédelmi képzés képesítési követelmény[-]rendszerét ;
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e) kijelöli a nemzeti referencialaboratóriumokat ."

16 . A 30 . § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) Az állami laboratóriumok feladatai különöse n

a) a károsítók folyamatos előrejelzése, diagnosztikai vizsgálatok végzése, zárlati
károsítók azonosítása, szaporítóanyagok növény-egészségügyi vizsgálata ;

b) a termésnövelő anyagok vizsgálata a hazai fogyasztásra vagy exportra szán t
mezőgazdasági termékekben ;

c) a talaj: és a felszíni víz minták növényvédőszer-maradék tartalmának monitoring-
vizsgálata, továbbá a talajokban, talajvízben toxikus elemtartalom és egyéb szennyezőanyag-
vizsgálat;

d) a növényvédő szerek és termésnövelő anyagok minőségének hatósági vizsgálata ;
e) a növényi termények, illetve a növényi alapú feldolgozott termékek

növényvédőszer-maradék tartalmának vizsgálata termőhelyen, tároló:, [elárusító helyeken]
elárusító-helyeken és a határállomásokon vett mintákból ;

f) tételes, felmérő , monitoring- és célvizsgálatok végzése az élelmiszerlánc-felügyelet i
tevékenység kapcsán;

g) az egészségügyi határértékek megállapításában való közrem űködés;
h) a vizsgálati eredmények adatbázisban történ ő kezelése és az országos adatbázisb a

történő folyamatos továbbítása ;
i) kijelölés alapján referencialaboratóriumi feladatok ellátása, körvizsgálato k

szervezése és azok eredményeinek értékelése ;
j) a nemzetközi követelményekkel összhangban álló vizsgálati módszerek alkalmazás a

érdekében diagnosztikumok és eszközök el őállítása, illetve ezek beszerzése, készleten tartása ;
k) részvétel a kutatásban, a vizsgálati módszerek kialakításában és fejlesztésében ;
1) a laboratóriumi vizsgálatok nemzetközi szabványainak véleményezése, a vizsgálat i

módszerek érvényesítése, valamint gondoskodás az átvett vizsgálati módszerek haza i
elterjesztésérő l ;

m) elsősorban diagnosztikai és más szakmai vizsgálatokkal közreműködés az
állatbetegségek okainak megállapításában, a fert őzöttség felderítésében, a helyi és országo s
mentesítési és betegség[-]felszámolási programok végrehajtásában, közrem űködés a
diagnosztikai módszerek folyamatos korszerűsítésében;

n) a jogszabályokban meghatározott radiokémiai vizsgálati feladatok ellátásána k
szervezése és végzése az élelmiszerláncban;

o) az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály alapján közrem űködés a különleges
táplálkozási igényt kielégítő élelmiszerek, étrendkiegészítők előállításával, adalékanyagok é s
technológiai segédanyagok, élelmiszer-csomagolóanyagok, élelmiszeriparban felhasznál t
mosó- és [fertőtlenítő szerek] fertő tlenítőszerek gyártásával, felhasználásával és az új
élelmiszerekkel, valamint takarmány-adalékanyagokkal kapcsolatos engedélyezési
eljárásban . ”

17 . A 32 . § (1) és (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv általános szervezési, irányítási, felügyelet i
feladatkörében

a) e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerint szervezi, irányítja, felügyeli a z
élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő állami feladatok ellátását;

b) gondoskodik az élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok egységes végrehajtásáho z
szükséges szakmai továbbképzésekről, valamint a hatósági szakemberek képzéséről, részt
vesz az élelmiszerlánccal kapcsolatos kutatásban ;
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c) végzi az ellenőrzések során vett minták vizsgálati eredményeinek országo s
értékelését az élelmiszerlánc-felügyelet, élelmiszer- és takarmány[-]min őség vonatkozásában ;

d) laboratóriumokat működtet, illetve kijelöli az e törvény szerinti hatóság i
ellenőrzések során vett minták vizsgálatait végző állami laboratóriumokat, és ezek jegyzéké t
honlapján közzéteszi ;

e) egyes állat- és növénybetegségek területenkénti vagy országos el őfordulásának és a
fertőzöttség mértékének tisztázására, továbbá az élelmiszerek és takarmányok biztonságának
és minőségének laboratóriumi vizsgálatára felmérő (monitoring) rendszert működtet, valamint
ellenőrző, illetve engedélyezési eljárást megalapozó vizsgálatokat végeztet ;

fi szervezi és felügyeli az állatbetegségek megel őzését, felderítését és felszámolását ,
az elrendelt mentesítési és monitoring[-]programok végrehajtását, továbbá az integrál t
többéves nemzeti ellenőrzési tervvel összhangban az élelmiszerlánc-felügyeleti és élelmiszer -
és takarmány[-]minőségi ellenőrzések egységes végrehajtását;

g) az Európai Unió élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó gyors vészjelző
rendszerén keresztül Magyarországra érkező bejelentés alapján, továbbá a Magyarországo n
észlelt veszély esetén megteszi a szükséges intézkedéseket ;

h) ellátja az ökológiai gazdálkodással el őállított és a genetikailag módosított
szervezeteket tartalmazó élelmiszerekkel és takarmányokkal kapcsolatos, az e törvény
végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott feladatait ;

I) feladatai ellátására ügyeleti és készenléti szolgálatot szervez ;
j) az integrált többéves nemzeti ellen őrzési terv alapján kidolgozza a területi éve s

ellenőrzési tervet, irányítja, szervezi és ellenőrzi annak végrehajtását ;
k) ellát az egyes élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok végrehajtását segít ő hazai és

nemzetközi informatikai rendszerek használatával és működtetésével kapcsolatos feladatokat ;
1) feladatainak ellátása során folyamatosan kapcsolatot tart és együttm űködik a

települési önkormányzatokkal, a társhatóságokkal, valamint a civil szervezetekkel ;
m) élelmiszer-fertőzés és -mérgezés, valamint emberr ő l állatra vagy állatról emberre

terjedő betegségek fellépése, illetve gyanúja esetén kölcsönös tájékoztatás mellet t
együttműködik az egészségügyi államigazgatási szervvel ."

„(4) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv növény- és talajvédelmi feladatkörében

a) működteti a vetési, szaporítási és ültetvénytelepítési célra szolgáló növények
növény-egészségügyi követelményeinek ellen őrzési rendszerét ;

b) meghatározza a növényvédelmi, növény-egészségügyi eljárások vizsgálati és
diagnosztikai módszereit ;

c) gondoskodik a zárlati károsítók felderítéséről, megelőzéséhez illetve
felszámolásához szükséges intézkedések megtételér ő l ;

d) működteti a növényvédelem, továbbá a talaj- és agrárkörnyezet-védele m
élelmiszerbiztonsággal és növényvédelemmel kapcsolatos monitoring= és információ s
rendszerét . ”

18. A 33. § az alábbiak szerint módosul :.

„33 . §

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv

a) az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak szerint engedélyezi ,
nyilvántartja és ellenőrzi a nem állami laboratóriumokat ;

b) az állat-, valamint a növény-egészségügyi — illetve a ba) és bb) alpontok esetében
az egyéb — határállomásokon
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ba) ellenőrzi az élelmiszer-, illetve takarmány[-]biztonsági, -minőségi, állat-, és
növény-egészségügyi rendelkezések megtartását ;

bb) végrehajtja az áru okirat-ellenőrzését, azonosságvizsgálatát és fizikáli s
ellenőrzését, valamint a monitoring[-]tervben vagy a jogszabályokban el őírt mintavételét ;

be) ellenőrzi az állatok szállításra való alkalmasságát, a kísérő dokumentációt,
valamint a szállítóeszközt ;

bd) ellenőrzi az Európai Unió jogi aktusaiban [teljes körűen] telieskörűen nem
szabályozott (a továbbiakban: nem harmonizált) állatfaj és állati eredetű termék harmadik
országból más tagállamba magyar határállomáson keresztüli beléptetéssel történő szállítása
során a rendeltetési hely szerinti tagállam által meghatározott feltételek teljesülését ;

be) ellenőrzi a vizsgálatköteles áruk növény-egészségügyi el őírásoknak való
megfelelőségét ;

c) az élelmiszerláncban az élelmiszerek vonatkozásában kivizsgálja és felderíti a z
élelmiszer-mérgezéseket és -fertőzéseket, feltárja azok okait, nyilvántartja, összegzi és elemz i
az eseményeket, és megteszi a szükséges intézkedéseket azok megelőzése érdekében, továbbá
adatot szolgáltat az egészségügyi államigazgatási szerv részére ;

d) működteti az – e törvény hatálya alá tartozó engedélyköteles vagy nyilvántartásb a
vételi kötelezettség alá vont növények, növényi termékek, állatok, egyéb termékek ,
létesítmények, eszközök, természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiséggel ne m
rendelkező gazdasági társaságok, illetve tevékenységek e törvényben, valamint a
végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott adatait tartalmazó – élelmiszerlánc -
felügyeleti adatbázist ."

19. A 34. § (2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) Állat-egészségügyi feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az e
törvény végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak szerint ellen őrz i

a) törvényességi szempontból a magán[-]állatorvosok tevékenységét ;
b) az állati eredetű melléktermék kezelését, a járványügyi szempontból szigorúb b

eljárást igénylő állati eredetűmelléktermék, anyag, eszköz ártalmatlanná tételét ;
c) állat-egészségügyi és takarmányhigiéniai szempontból az állatok etetésér e

felhasználandó takarmányt, a legelőt, az itatóvizet, az állatok elhelyezésére szolgáló épületet,
az állattartás során használt gépet, berendezést, valamint alkalmazott technológiát ;

d) az állat-egészségügyi szabályok megtartását, így különösen az állatok egészség i
állapotát, az előírt dokumentációt az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályba n
meghatározottak szerint állat-egészségügyi felügyelet alá tartozó helyeken ;

e) a jogszabályban előírt állat-egészségügyi vizsgálatok, kezelések végrehajtását ;
fi az állatok tenyésztésének, szaporításának állat-egészségügyi körülményeit ;
g) az állatgyógyászati termékek kereskedelmi forgalomba hozatalának körülményeit ,

valamint az állatgyógyászati készítmények felhasználását;
h) az állatgyógyászati készítmények gyakorlati kipróbálását és hitelesíti anna k

vizsgálati jegyzőkönyvét ;
i) a gyógyszeres takarmány előállítását, forgalomba hozatalát és felhasználását ;
j) az állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik előállító helyeit, előállításí

körülményeit és az állatgyógyászati, illetve gyógyhatású készítmények forgalomb a
hozatalának körülményeit ;

k) a gyógyszergyártás céljára alkalmas állati szövetek és szervek gy űjtését ;
1) az élő állat kereskedelmét, szállítását, szállításra való alkalmasságát, a kísér ő

dokumentációt és a szállítóeszközt .

(3) Állat-egészségügyi hatósági feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti
szerv az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak szerint elrendeli :
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a) a járványveszély esetén szükséges járványügyi intézkedéseket, továbbá a közcél ú
igénybevételt;

b) az emberre is veszélyes betegségben elhullott[,] vagy emiatt leölt állatok tetemei,
valamint a járványügyi szempontból szigorúbb intézkedést igényl ő állati eredetű
melléktermékek, fertőzött anyagok, eszközök ártalmatlanná tételét és meghatározza annak
módját ;

c) az állat-egészségügyi programok végrehajtását . "

20. A 35 .* (2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) Élelmiszer-biztonsági feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv
nyilvántartásba veszi

a) a (1) bekezdés a) pontja szerinti engedélyezési kötelezettség alá nem tartoz ó
élelmiszeripari vállalkozásokat;

b) az élelmiszer-csomagolóanyag gyártókat, forgalomba hozókat ;
c) az élelmiszer-iparban felhasználható [fertőtlenítő szereket] fertő tlenítőszereket

előállítókat .

(3) Elelmiszer-biztonsági feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szer v
ellenőrzi

a) az élelmiszeripari vállalkozások tevékenységét ;
b) az élelmiszer-előállító, -elosztó, és -forgalomba hozó létesítmény harmadik

országba irányuló exportra való alkalmasságát a nemzetközi előírásoknak megfelelően;
c) rendszeres jelleggel a járványügyi, higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer -

minőségi előírások betartását az élelmiszerek termelésének, előállításának, feldolgozásának ,
tárolásának, szállításának és forgalomba hozatalának bármely szakaszában, illetve az enne k
során közreműködő személyekre vonatkozó egészségügyi alkalmassági és higiénés előírások
betartását ;

d) az élelmiszeripari vállalkozásoknál bevezetett „Jó Higiéniai Gyakorlatot”, a
nyomorkövetési, az élelmiszer-visszahívási és a „veszélyelemzés, kritikus szabályozás i
pontok"-ra (HACCP) vonatkozó rendszerek, valamint az élelmiszer-ipari vállalkozásoknál
felhasznált tisztító: és [fertőtlenítő szerek] fertő tlenítőszerek, fertő tlenítő eljárások
megfelelőségét, beleértve a rovar- és rágcsálóirtást is;

e) az emberi fogyasztásra szánt állatokat kísérő bizonyítványokat, okiratokat ;
f) és irányítja az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos állami feladatokat végző

állatorvosok és szaksegédek munkáját, folyamatos továbbképzését .”

21 . A 36. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(3) Takarmány-ellenőrzési feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv
ellenőrzi

a) a takarmányt előállítóknál, tárolóknál, felhasználóknál, forgalomba hozóknál és a
szállítóknál a járványügyi és takarmányhigiéniai előírások megtartását, a takarmányo k
biztonságosságát, összetételét, garantált beltartalmát, mikrobiológiai állapotát, tiltot t
anyagoktól való mentességét, nemkívánatosanyag-tartalmának mértékét, csomagolásának
megfelelőségét, a takarmány[-]jelölési el ő írások betartását ;

b) a takarmányok felhasználását és szállítását ;
c) a takarmányokra vonatkozó nyilvántartásokat, dokumentációkat és a nyomo n

követhetőséget ;
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d) a takarmányok exportját és importját;
e) a takarmányipari-létesítményekben bevezetett [HACCP rendszereket] HACCP-

rendszereket ;
f) a takarmányipari-létesítményeket, azok működési engedélyében foglaltak

betartását ."

22. A 37. § (2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) Növény- és talajvédelmi feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyelet i
szerv az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak, valamint az Európai
Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai szerint ellenőrzi

a) a termelők károsítók ellen folytatott növényvédelmi tevékenységét, a kijuttatás[ -
]technikai, az egészségügyi és a kémiai biztonságot, az engedélyköteles termékek
felhasználásához rendelt szakképesítés meglétét, a növényvéd ő szer felhasználási és vásárlási
engedély érvényességét ;

b) az engedélyköteles termékek, valamint az EK-m űtrágyák nyilvántartási, jelölési ,
csomagolási, szállítási, forgalomba hozatali, tárolási, min őségi, felhasználhatósági és
alkalmazási el őírásainak megtartását, illetve az ezek céljára szolgáló helyiségeket ,
berendezéseket és felszereléseket, valamint a biztonsági adatlapok meglétét ;

c) növény-egészségügyi szempontból a növények, növényi termékek el őállítását,
raktározását, szállítását és forgalmazását ;

d) a vetőmag, a szaporító- és ültetvényanyag előállítást és forgalomba hozatalt ,
valamint az egyéb szemleköteles növények termő:, tároló:, berakó=, feladó= és forgalmazó
helyeit ;

e) az engedélyköteles termékekb ő l származó növényvédőszer-maradék, nitrát-, nitrit-,
nehézfém- és egyéb toxikus anyagok, szennyeződések mennyiségét a növényben, növényi
termékben, azok felületén, a környezetben, a termelési folyamatban és export, import é s
kereskedelmi forgalomban;

fi a termelő, illetve földhasználó növényvédelmi kötelezettségének teljesítését az e
törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott károsítók ellen ;

g) a növény-egészségügyi szempontból nyilvántartott termel őknél a nyilvántartás i
feltételek megtartását ;

h) a zöldséget, gyümölcsöt, és az előállításukkal, forgalomba hozatalukkal kapcsolatos
követelmények betartását ;

i) a növényvédelmi gépek alkalmasságát igazoló forgalomba hozatali engedély ,
valamint a kijuttatás[-]technikai alkalmasságát igazoló működési engedély érvényességét .

(3) Növény- és talajvédelmi feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szer v
az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerin t

a) intézkedik a zárlati és a vizsgálatköteles nem zárlati károsítókon kívüli egyéb, a
gazdasági növényekre ártalmas szervezetek okozta különleges veszély vagy er ős mértékű
fertőzöttség esetén;

b) figyelemmel kíséri a gazdaságilag jelentős károsítók előfordulását, terjedését,
felszaporodását, az ellenük alkalmazott termel ői védekezések területi alakulását és
eredményességét ;

c) előírhatja vagy betilthatja egyes növények szaporításához vagy termesztéséhe z
meghatározott [termesztő közegek] termesztőközegek felhasználását;

d) intézkedik a talajszennyezést eredményez ő, nem engedélyezett anyagok
termőföldön történ ő felhasználása, továbbá talajidegen anyagok term őföldön történő lerakása
esetén ;
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e) ellátja a talaj- és agrárkörnyezet-védelem élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos egye s
feladatait ;

f} engedélyezési vizsgálatokat végez az engedélyköteles termékekkel ;
g) kérelemre vizsgálja a lejárt felhasználhatósági idej ű engedélyköteles termékek

minőségét ;
h) kiadja az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerinti I . és II. forgalmi

kategóriába sorolt növényvédő szerek vásárlására, illetve felhasználására jogosító engedélyt ;
i) részt vesz a növényvédelmi szakemberképzésben, és véleményezi a z

iskolarendszeren kívüli oktatási pályázatok tematikáját . "

23 . A 39. § (3) és (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(3) Ha a hatósági ellenőrzés keretében történő [monitoring vizsgálat ]
monitoringvizsgálat során a vizsgálati eredmény alapján nem állapítható meg jogsértés, a
hatóság a vizsgálati jegyzőkönyvet nem küldi meg az ügyfél részére .

(4) Az élelmiszerlánc felügyelete során

a) a 33. § a) és az 57 . § d) pontjában leírt;
b) a 42. § (4) bekezdésében leírt ;
c) az országos [monitoring vizsgálatot] monitoringvizsgálatot elrendelő ;
d) az engedélyköteles termék és az állatgyógyászati készítmény forgalomb a

hozatalával és nagykereskedelmi forgalmazásával kapcsolatos engedélyezési, engedély -
módosítási, illetve visszavonási ;

e) az állatok jelölésére szolgáló elektronikus jelöl őeszközök (mikrochipek) forgalomba
hozatalával kapcsolatos engedélyezési ;

f) az engedélyköteles termék és az állatgyógyászati készítmény behozataláva l
kapcsolatos engedélyezési ;

g) az engedélyköteles termék, és az állatgyógyászati készítmény eseti felhasználásával
kapcsolatos engedélyezési ;

h) a még nem engedélyezett engedélyköteles termékkel folytatott szabadföldi
kísérletek nyilvános bemutatásával, illetve a vizsgálati eredmények ismertetéséve l
kapcsolatos engedélyezési ;

i) az új takarmánnyal kapcsolatos engedélyezési ;
j) az állat-, illetve növény-egészségügyi ellen őrzésre kötelezett áruk behozatalával

kapcsolatos engedélyezési ;
k) az országhatáron élelmiszerlánc-felügyeleti okból feltartóztatott áruk

beszállításának engedélyezésével kapcsolatos ;
1) a Magyarországon nem engedélyezett, egyébként engedélyköteles termékkel kezel t

növény, növényi termék behozatalával kapcsolatos engedélyezési ;
m) az országban nem honos zárlati károsító megjelenése miatt több megyére, illetv e

országosan kiterjedő állami védekezést elrendelő

eljárásban hozott döntés ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs .”

24. A 42 . § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(4) A miniszter rendkívüli élelmiszerlánc-eseményre vonatkozó ,

a) adatszolgáltatásra — így a személyes :latok körében név, cím, elérhetőség
megadására — kötelez ő ,

b) termék vagy termékcsoport felhasználását, forgalmazását felfüggesztő, illetve
megtiltó,



12

c) állat[-]járványügyi intézkedést tartalmazó,
d) növény-egészségügyi zárlati intézkedést tartalmazó, valamin t
e) az 52. § (3) bekezdése szerinti

határozatát két országos napilapban, és a közszolgálati televízióban és rádióban kel l
közzétenni . Az így közzétett határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtandó . A
határozat közlése időpontjának az első közzététel időpontja minősül ."

25 . A 44. § az alábbiak szerint módosul :

„44. §

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv helyszíni ellenőrzésre feljogosított
köztisztviselője, valamint jelenlétében az Európai Bizottság szakértője és az általa kijelöl t
szakértő az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály, valamint az Európai Unió közvetlenül
alkalmazandó jogi aktusai szerinti ellenőrzés során jogosul t

a) az ellenőrzött helyiségbe, illetve létesítménybe belépni ;
b) berendezéseket, eszközöket, technológiai folyamatokat ellen őrizni ;
c) az ellenőrzés tárgyát képező[,] vagy azzal kapcsolatos iratokat, dokumentációt ,

adathordozókat — az adatvédelemre, valamint a titoktartásra vonatkozó külön jogszabályo k
figyelembevételével - megismerni és azokról másolatot, illetve kivonatot készíteni ;

d) eljárása dokumentálására a helyszínen kép-= illetve hangfelvételt készíteni ;
e) eljárásához szükséges vizsgálatok elvégzése céljából térítésmentesen mintát venni ;
f) hatósági mintavétel esetén az ügyfél kérésére — az e törvény végrehajtására kiadott

jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban
meghatározott kivételek [figyelembe vételével] figyelembevételével — ellenmintát venni ;

g) élelmiszerlánc-esemény elhárítása érdekében a lezárt terület felnyitásával, az ott
tartózkodó személyek akarata ellenére is a lezárt ingatlanok területére, üzlethelyiségbe, üzem i
helyiségbe belépni akkor is, ha azok egyidej űleg lakás céljára szolgálnak, továbbá [szállító
eszközöket] szállítóeszközöket, dokumentációt ellenőrizni .”

26. A 48 . § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) Növények és növényi termékek egyes károsítói behurcolásának, elterjedésének é s
felszaporodásának megakadályozása, kártételének csökkentése, felszámolása érdekében ,
továbbá a károsító természetéhez és elterjedtségéhez mérten, a veszély elhárításáho z
szükséges mértékben és ideig az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az e törvény végrehajtásár a
kiadott jogszabályban meghatározott esetekben az alábbi növény-egészségügyi intézkedéseke t
hozhatja :

a) fertőtlenítést, megsemmisítést rendelhet el, amelynek érdekében meghatározott
szerek, eszközök, illetve eljárások alkalmazását el ő írhatja vagy betilthatja ;

b) javaslatot tehet védett zónák kijelölésére ;
c) térítés ellenében történő közcélú munkavégzést, a létesítmény, a szállító- ,

növényvédő és más eszközök, valamint anyagok igénybevételét rendelhet el ;
d) fogékony növényfajok, illetve fajták termesztését korlátozhatja, betilthatja ;
e) károsítók, valamint a fertőzés közvetítését lehetővé tevő tárgyak szállítását,

forgalomba nozatalát és tárolását betilthatja, korlátozhatja, engedélyhez, illetve bejelentéshez
kötheti ;

f) zárlati károsítók vagy Magyarországon nem honos szervezetek tenyésztését é s
tartását, valamint a velük való munkát betilthatja, korlátozhatja, engedélyhez, illetve
bejelentéshez kötheti ;
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g) a károsítók behurcolásának és elterjedésének megakadályozására, el őfordulásának ,
felszaporodásának figyelemmel kísérésére és a védekezési intézkedések megtételér e
kötelezhet ;

h) a fertőzött, fertőzésgyanús vagy fertőzés által veszélyeztetett területeken
meghatározott károsítóktól való mentesítésre, illetve mentesen tartásra kötelezhet ;

i) korlátozhatja a fertőzött, a fertőzésgyanús vagy a fertőzésveszélynek kitett
ingatlanok, földterületek mezőgazdasági célú használatát, hasznosítását, valamint az ilyen
földterületeket növény-egészségügyi zárlat alá helyezheti ;

j) meghatározott károsítókkal való fertőzés vagy a fertőzés gyanúja esetén, illetve
egyes károsítókkal szembeni [rezisztencia-vizsgálat] rezisztenciavizsgálat eredményétő l
függően betilthatja vagy korlátozhatja olyan növényi részek forgalomba hozatalát, amelyek
köztermesztés céljára nem alkalmasak ;

k) elrendelheti növények vagy növényi termékek tárolására, raktározására szolgál ó
földterületek, épületek, építmények, helyiségek vagy tartályok fert őtlenítését, mentesítését
vagy megtisztítását, és ennek érdekében meghatározott anyagok, eszközök vagy eljáráso k
használatát előírhatja vagy betilthatja;

1) állami és közérdekű védekezést rendelhet el . '

27. Az 51 . § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(3) Állatbetegség megelőzése, megállapítása, továbbterjedésének megakadályozása ,
kártételének csökkentése, felszámolása érdekében, továbbá a betegség természetéhez és
elterjedtségéhez mérten, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az e törvény végrehajtásár a
kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiba n
meghatározott esetekben az alábbi állat-járványügyi intézkedéseket rendelheti el a veszél y
elhárításához szükséges mértékben és ideig :

a) elkülönítés ;
b) megfigyelési zárlat (hatósági megfigyelés) ;
c) forgalmi korlátozás ;
d) helyi zárlat ;
e) települési zárlat (védőzóna) ;
fi védőkörzet (megfigyelési zóna) létesítése ;
g) a marhalevél kezelésének tilalma ;
h) termékenyítési tilalom ;
i) diagnosztikai vizsgálat és ilyen célú leölés, kilövés ;
j) védőoltás ;
k) gyógykezelés ;
1) elkülönített vagy zárt vágás ;
m) állatleölés (leöletés) ;
n) [fertőzésközvetítő-anyag] fertőzésközvetítő 	 anyag, [-]eszköz, [-]tárgy,

[-]élelmiszer, [-]takarmány, állati eredetű melléktermék, állati eredet ű termék ártalmatlann á
tétele ;

o) fertő tlenítés ;
p) földterület, jármű, épület, berendezés, eszköz és anyag igénybevétele, használata ;
q) a járványügyi intézkedés eredményes végrehajtása érdekében gazdálkodó szerveze t

- így különösen vágóhíd, állati eredetű melléktermék kezelését végző üzem — aktív
közreműködésre kötelezése ;

r) az állattartó, az élelmiszer- vagy takarmányvállalkozó tevékenységének korlátozása ,
felfüggesztése . ”

28. Az 53 . § az alábbiak szerint módosul :
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„53 . §

(1) A magán[-]állatorvos járványos állatbetegség gyanúja esetén a járványveszél y
elhárítása érdekében köteles az adott helyzetben t őle elvárható módon a szüksége s
intézkedéseket megtenni, valamint a további intézkedésre jogosult szervet haladéktalanul
értesíteni .

(2) Az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak szerint bejelentend ő
állatbetegség vagy gyanúj ának észlelése esetén a magán[-]állatorvos köteles haladéktalanu l
jelentést tenni az intézkedésre jogosult élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek, továbbá ellátni a
járványügyi feladatokat, megtenni a járvány megelőzéséhez és felszámolásához szükséges
mindazon feladatokat, amelyeket e törvény, illetve a végrehajtására kiadott jogszabály a
feladat-, illetve hatáskörébe utal, valamint az állattartót a szükséges utasításokkal ellátni .

(3) Járványveszély esetén a magán[-]állatorvos – a Magyar Állatorvosi Kamarával
kötött megállapodás szerint – az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által közcélú munkavégzésr e
– díjfizetés és költségtérítés ellenében – igénybe vehet ő . A magán-állatorvos a közcélú
igénybevételnek köteles eleget tenni .”

29. Az 54. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) Nem jár kártalanítás

a) az országba jogellenesen behozott növény, növényi termék után (beleértve a
kutatási célból behozott nem honos szervezeteket is) ;

b) ha zárlati károsító gyanúja esetén a termel ő bejelentési kötelezettségének nem tet t
eleget ;

c) ha a vevőnek a vásárolt növény zárlati károsítóval való fertőzöttségéről tudomása
volt, illetve arról kellő körültekintéssel tudomást szerezhetett volna;

d) ha a növényt kedvtelésbő l, tudományos kísérleti, laboratóriumi, szolgálati célbó l
tartották fenn;

e) a növény-egészségügyi jogszabályok megsértésével fenntartott, forgalomba hozot t
növényért, növényi termékért (beleértve a zárlati károsítók kutatói cseréjét is) ;

fi ha a növény-egészségügyi zárlatra egyéb, a termelőnek felróható magatartás miatt
került sor;

g) ha a növény-egészségügyi zárlatra a növényvédelmi hatóság által előzetesen nem
ellenőrzött, nem fémzárolt vetőmagból vagy nem minősített vegetatív szaporító alapanyagból ,
illetve ültetési anyagból előállított növényállományban[,] vagy annak termésében kerül sor;

h) ha a növény-egészségügyi zárlattal érintett term őhelyen és annak szomszédságában
a hatósági intézkedés tárgyát képező károsító ellen a korábban elrendelt növény-egészségügy i
zárlatot még nem oldották fel és az újabb növényvédelmi intézkedésre a zárlat figyelmen
kívül hagyása miatt kerül sor ;

i) ha a növény-egészségügyi zárlat Magyarországon honos vagy megtelepedet t
károsító ellen irányul ;

j) ha a termelő a növény-egészségügyi zárlat kapcsán meghatározott valamel y
kötelezettségének nem tesz eleget . ”

30. Az 55 . § (1) ás (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) A 51 . § (3) bekezdésének i)-q) pontjaiban felsorolt járványügyi intézkedések
elrendelése esetében – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel – az államtó l
kártalanításra jogosult
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a) az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott állatbetegségben a
18 . § (1) bekezdésének fj pontjában előírt bejelentés teljesítésének időpontját követően
elhullott, illetve a járványügyi intézkedésként leölt bejelentett állat, megsemmisített termék ,
anyag, eszköz és tárgy tulajdonosa ;

b) a 51 . § (3) bekezdésének p) pontjában meghatározott földterület, jármű , épület,
berendezés, eszköz és anyag tulajdonosa, használója, amennyiben az [igénybe vételre]
igénybe-vételre, illetve használatra kifejezetten az erre irányuló határozat alapján került sor ;

c) a 51 . § (3) bekezdésének q) pontjában meghatározott gazdálkodó szervezet ,
amennyiben a kötelezésre kifejezetten az erre irányuló határozat alapján került sor .

(2) Nem jár kártalanítá s

a) az országba tilalom ellenére vagy szabálytalanul behozott állatokért, valamint a
tartásukkal kapcsolatos anyagokért, eszközökért és tárgyakért ;

b) ha az állat betegségre gyanús állapotát az állattartó vagy élelmiszer-ipari vállalkoz ó
nem jelentette be, illetve az elő írt kötelezettségeket megszegte ;

c) ha az átruházással szerzett állat betegségéről, fertőzöttségéről a tulajdonosnak az
állat megszerzésekor tudomása volt ;

d) ha a járványügyi intézkedésre az állattartó vagy élelmiszer-ipari vállalkozás egyé b
felróható magatartása miatt került sor ;

e) a vadon élő állatokért, kivéve az engedéllyel befogott, legalább hat hónapja zár t
körülmények között (vadasparkban, vadaskertben, röptetőben) tartott[,] vagy tenyésztett ,
továbbá a járványügyi intézkedésként diagnosztikai célból kil őtt vadat, és a védett állatokat;

fi trágyáért, alomért ;
g) az állat-egészségügyi jogszabályok megsértésével tartott, illetve szállított, levágott ,

forgalomba hozott állatért és termékért ."

31 . A 61 § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) Ha ellenőrzése során az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv megállapítja, hogy az
előállított, illetve forgalomba hozott takarmány

a) az elő írt gyártmánylappal nem rendelkezik ;
b) az előírt mennyiségtől eltérő mértékben vagy módon, illetve meg nem engedet t

állatgyógyászati készítményt, takarmány-adalékanyagot vagy az el őírt legmagasabb értéket
meghaladó mennyiségű nemkívánatos anyagot, mikroorganizmust, tiltott anyagot, nem
engedélyezett állati fehérjét tartalmaz ;

c) minőségében az állat egészségét veszélyeztető mértékben károsodott ;
d) beltartalmi értéke az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályba n

meghatározottnál nagyobb mértékben tér el a gyártmánylapban, illetve a jelölésen vagy a
kísérő okmányon feltüntetett garantált beltartalmi értéktől ;

e) a c) pontban említettő l kisebb mértékben minőségében károsodott ;
j) a takarmány[-]jelölési előírásoknak nem felel meg ;
g) egyéb, e törvény végrehajtására kiadott jogszabályi el ő írásoknak nem felel meg,

takarmány-ellenőrzési bírságot szab ki . ”

32 . A 60. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) Növényvéí almi bírságot kell kiszabni azzal szemben, ak i

a) a zárlati károsítóval való fertőzés azonnali felszámolására vonatkozó kötelezettségé t
megszegi, zárlati károsítót terjeszt, vagy a terjedést elősegíti, a zárlati intézkedést megszegi ;
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b) növényvédő szerrel olyan cselekményt valósít meg, amellyel az ember vagy az álla t
egészségét, az élelmiszer-, illetve takarmány[-]biztonságot vagy a környezetet veszélyezteti ;

c) a 17. § (1) bekezdésében el ő írt kötelezettségét, továbbá a 17 . (4) bekezdésében
előírt, a parlagfű elleni védekezési kötelezettségét elmulasztj a;

d) engedélyköteles terméket elő írt képesítés, illetve engedély nélkül vagy engedélyt ől
eltérő módon forgalomba hoz, hirdet, nyilvánosság számára ajánl, illetve felhasznál ;

e) az engedélyköteles termék csomagolására vonatkozóan e törvényben és a
végrehajtására kiadott jogszabályban előírt szabályokat megsérti ;

fi az adott évi analitikailag tiszta hatóanyag benyújtására vonatkozó kötelezettségéne k
nem tesz eleget ;

g) a méhészetek növényvédelmi szempontból elrendelt vándoroltatási tilalmát
megszegi ;

h) a műtrágyákról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2003 . október 13-i
2003/2003/EK rendeletének jelölésre, csomagolásra, a Közösségen belüli letelepedésre ,
nyilvántartásra, tápanyagtartalomra, valamint az egyes m űtrágyatípusokra vonatkoz ó
előírásait megsérti;

i) forgalomba hozatali engedéllyel (típusminősítés) nem rendelkez ő, továbbá
időszakos felülvizsgálaton részt nem vett, vagy meg nem felelt növényvédelmi gépe t
forgalomba hoz, üzemeltet vagy használ ;

j) a zárlati károsítóval való fertőzés bejelentésére vonatkozó kötelezettségét megszegi ;
k) az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által elrendelt vegyszeres növényvédelm i

munkavégzést akadályozza;
1) a növényvédelmi hatósági tevékenységet akadályozza, a hatóság intézkedését

figyelmen kívül hagyja, az állami vagy közérdekű védekezés végrehajtását akadályozza ;
m) a növényvédelemmel kapcsolatban előírt vagy elrendelt növény-egészségügyi ,

kísérleti, termelési, megsemmisítési, előállítási, formálási, kiszerelési, csomagolási ,
raktározási, szállítási, felhasználási, forgalomba hozatali rendelkezéseket megszegi ;

n) az előírt vagy elrendelt növény-egészségügyi korlátozásokat megszegi ;
o) az e törvény, valamint e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban el ő írt

adatszolgáltatási, nyilvántartási, nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tesz eleget ;
p) engedélyköteles terméket műszakilag alkalmatlannak minősített vagy érvényes

műszaki engedéllyel nem rendelkező géppel, illetve berendezéssel árutermelő gazdaságban
juttat ki ;

q) a méhekre veszélyes növényvédelmi munkavégzés bejelentési kötelezettségét
elmulasztja ;

r) a növényvédő szer belföldi forgalmára vonatkozó, a 17 . (5)-(6) bekezdése szerinti
jelentési kötelezettségnek nem tesz eleget . "

33 . A 62. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) Élelmiszer-ellenőrzési bírságot kell kiszabni

a) az élelmiszer-biztonságra vonatkozó követelmények megsértése ;
b) élelmiszer-minőségi elő írásoknak való meg nem felelés ;
c) fogyaszthatósági határidő lejárta utáni forgalomba hozatal ;
d) minőség[-]megőrzési határidő lejárta utáni forgalomba hozatal ;
e) a Magyar Élelmiszerkönyvi megnevezéseket jogellenesen használó élelmisze r

forgalomba hozatala, vagy egyéb élelmiszer-jelölési el őírásoknak való meg nem felelé s

esetén."

34. A 64. (3) és (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul :
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„(3) Ha a jogi személyre, vagy a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkod ó
szervezetre kiszabott bírságot a kötelezett nem fizeti meg és azt t ő le nem lehet behajtani, a
bírság megfizetésére a jogsértés elkövetése idején helytállni köteles tagot, vezet ő
tisztségviselőt, illetve azt a személyt kell kötelezni, aki a jogi személy[,] vagy a jog i
személyiséggel nem rendelkez ő gazdálkodó szervezet kötelezettségeiért a törvény alapján
felel.

(4) A bírság kiszabásáról rendelkező határozat fellebbezésre tekintet nélkül i
végrehajtása, vagy – a bírság[-]fizetési kötelezettség teljesítésének biztosítása érdekében –
biztosítási intézkedés rendelhető el.”

35 . A 71 . § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(3) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a miniszter által vezetett minisztériu m
hivatalos lapjában, valamint honlapján nyilvánosságra hozz a

a) az élelmiszer emberi egészséget veszélyeztet ő szennyezettsége, élelmiszer-
hamisítás, működési engedély nélküli élelmiszer-ipari vállalkozási tevékenység, vagy a z
engedély visszavonása esetén az érintett élelmiszer megnevezését, a pontos azonosítására
alkalmas adatokat, a feltárt szabálytalanságot, a jogsértést elkövet ő élelmiszer-ipari
vállalkozás cégnevét és címét ;

b) a takarmánynak az állatok egészségét közvetlenül, az emberi egészséget közvetve
veszélyeztető szennyezettsége, vagy a működési engedély visszavonása esetén az érintett
takarmány megnevezését, a pontos azonosítására alkalmas adatokat, a feltár t
szabálytalanságot, a jogsértést elkövető takarmányipari vállalkozás cégnevét és címét ;

c) a növényvédő szer, illetve állatgyógyászati termék hamisítása esetén az érintett
termék megnevezését, a termék pontos azonosítására alkalmas adatokat, valamint a jogsértés t
elkövető nevét vagy cégnevét és lakcímét vagy székhelyét . ”

36. A 76 . § (1), (2) és (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletbe n

a) jelölje ki az élelmiszerlánc-felügyeleti szervet, határozza meg jogállását, részlete s
feladatkörét és eljárási rendjét ;

b) jelölje ki az élelmiszerlánc-biztonsági tudományos szervet, állapítsa meg anna k
feladatkörét;

c) határozza meg a Magyar Élelmiszerkönyv, a Magyar Takarmánykódex, az Állat -
egészségügyi és Állatjóléti Kódex és a Növényvédelmi Módszertani Gyűjtemény
összeállításának, közzétételének szabályait, az élelmiszerkönyvi és a takarmánykódex -
irányelvek kiadásának rendjét, továbbá jelölje ki a gondozásukat, valamint a FAO/WH O
Codex Alimentarius Bizottság munkájában való magyar részvétel szakmai irányítását végző
szervet ;

d) határozza meg az e törvény hatálya alá tartozó bírságok kiszámításának módját é s
mértékét;

e) állapítsa meg az állami feladatok végzésére feljogosított magán[-]állatorvo s
jogállását, feladat- és hatáskörét ;

határozza meg az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának
és a költségvetési törvényben meghatározott előirányzatból való igénylésének részletes
szabályit;

g) állapítsa meg a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának részlete s
eljárási szabályait.
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(2) Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendeletben állapítsa me g

1. a növény-egészségügyi, az állat-egészségügyi, az élelmiszer-biztonsági, valamint a
takarmányozási hatósági felügyelet alá tartozó létesítmények körét, működésük részletes
szabályait, továbbá nyilvántartásba vételük és engedélyezésük feltételeit és rendjét ;

2. az élelmiszerlánc-felügyeleti adatbázis kialakításának, működtetésének feltételeit és
szabályait ;

3. az élelmiszerlánc területén alkalmazható intézkedések részletes szabályait ;
4. a kártalanítás mértékét, továbbá a kártalanítási eljárás részletes szabályait ;
5. a Magyar Élelmiszerkönyv, a Magyar Takarmánykódex, az Állat-egészségügyi é s

Állatjóléti Kódex és a Növényvédelmi Módszertani Gyűjtemény kötelező előírásait ;
6. a zárlati és vizsgálatköteles károsítók körét, valamint azok behurcolása és

elterjedése elleni kötelez ő és egyéb növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó részletes
szabályokat;

7. a vetési, szaporítási és ültetvénytelepítési célra szolgáló növények növény-
egészségügyi követelményeit és azok ellenőrzési rendszerét ;

8. a növényvédelmi tevékenységre, vizsgálatokra, intézkedésekre, képesítésre,
járvány- és gradáció[-]elhántásra, növényvédő szerek felhasználására vonatkozó részlete s
szabályokat;

9. a növényvédő szer hatóanyagok, valamint növényvédő szerek engedélyezésének ,
növényvédő szerek forgalmi kategóriába sorolásának, tárolásának, szállításának ,
csomagolásának, jelölésének, forgalomba hozatalának, felhasználásának és ezek
ellenőrzésének részletes szabályait ;

10. a növényben, növényi termékben megengedhető növényvédőszer-maradék,
illetőleg termésnövelő anyagból származó megengedett toxikus [vegyi anyag tartalom]
vegyianyag-tartalom mértéket;

11. a növényvédő szer kis- és nagykereskedelmi forgalomba hozatalának részlete s
szabályait;

12. a termésnövel ő anyagok engedélyezésére, tárolására, forgalomba hozatalára és
felhasználására vonatkozó részletes szabályokat ;

13. a zöldség és gyümölcs ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokat ;
14. a takarmányok előállításának, tárolásának, szállításának, forgalomba hozatalának,

felhasználásának, csomagolásának, jelölésének, a megengedettnél több nemkívánatos anyago t
tartalmazó takarmány felhasználásának feltételeit és rendjét ;

15. az új takarmányok engedélyezésének és nyilvántartásba vételének, a nem
engedélyezett és nyilvántartásba nem vett takarmányok el őállítása, felhasználása és
behozatala eseti jellegű engedélyezésének, az engedélyek feltételhez kötésének ,
módosításának, felfüggesztésének és megszüntetésének feltételeit és rendjét ;

16. a takarmány-ellen őrzés rendjét ;
17. a bejelentendő állatbetegségek körét és azok leküzdésének részletes szabályait ;
18. az állatok jelölésére, nyilvántartására, a marhalevél kiállítására és kezelésér e

vonatkozó részletes szabályokat ;
19. az állat tartásának, tenyésztésének, szaporításának, forgalomba hozatalának ,

levágásának, leölésének, az állatvásár, az állatkiállítás, az állatbemutató, az állatverseny
tartásának állat-járványügyi és higiéniai szabályait ;

20. az állatállományok állat-egészségügyi védelmének részletes szabályait ;
21. az állatok belföldi forgalmára és szállítására, belső piaci kereskedelmére ,

behozatalára vonatkozó feltételeket ;
22. a nem harmonizált állatfajok, állati eredetű termékek kereskedelmének ,

behozatalának állat-egészségügyi feltételeit ;
23. az állati eredetű melléktermék előállításának, feldolgozásának ,

ártalmatlanításának, gyűjtésének, tárolásának, szállításának, forgalomba hozatalának ,
felhasználásának állat-egészségügyi szabályait ;
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24. az állatgyógyászati készítmények és egyes állatgyógyászati termékek előállítására ,
törzskönyvezésére, forgalomba hozatalára, rendelésére, felhasználására, a z
állatgyógyászatban használt elektroorvosi eszközök használatára vonatkozó részlete s
szabályokat, a gyógyszeres takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának ,
felhasználásának, az állatgyógyászatban használatos gyógyhatású készítmények, ápolószerek ,
segédanyagok forgalomba hozatalának feltételeit;

25. a nem állami laboratóriumok engedélyezésének és m űködésének részletes
szabályait ;

26. az élelmiszer-előállítás, -tárolás, továbbá -szállítás szabályait;
27. az élelmiszer-adalékanyagok, enzimek, aromák felhasználásának egyes szabályait ;
28. az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal élelmiszer-higiéniai feltételeit ;
29. a vendéglátó-ipari termékek előállításának feltételeit ;
30. az élelmiszer-ipari gépek, berendezések élelmiszer-higiéniai engedélyezéséne k

feltételeit;
31. az ivóvíz, az ásványvíz, a forrásvíz és az ízesített víz palackozásának é s

forgalomba hozatalának szabályait;
32. a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai és integrált gazdálkodás i

követelmények szerinti előállításának, forgalmazásának és jelölésének egyes szabályait ;
33. az élelmiszerekkel érintkezésbe kerül ő anyagok felhasználásának szabályait ;
34. az e törvény hatálya alá tartozó eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak

megfizetésével kapcsolatos eljárási szabályokat, valamint az igazgatási szolgáltatási díjak
felhasználásának szabályait ;

35. az állat-és növény-egészségügyi határállomásokra vonatkozó részlete s
szabályokat . "

„(4) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az egészségügyért felel ős miniszterre l
együttes rendeletben szabályozza

a) az élelmiszerek előállításához szükséges technológiai segédanyagok körét ,
felhasználásának feltételeit ;

b) az élelmiszerek mikrobiológiai szennyezettségének megengedhető mértékét,
valamint a radioaktív és vegyi szennyezettséggel kapcsolatos előírásokat ;

c) az új élelmiszerek közösségi engedélyezésével kapcsolatos eljárási rendelkezéseket ;
d) az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkoz ó

állításokra, továbbá a tápérték[-]jelölésre vonatkozó részletes szabályokat .”

37. A 78. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

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

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

„b) vizsgálatokat végez a lakosság táplálkozási helyzetére, tápláltsági állapotára, a
táplálkozás és az egészségi állapot közötti összefüggésekre vonatkozóan, ennek kapcsá n
táplálkozás-egészségügyi vizsgálatokat végez, különös tekintettel a vendéglátás, és ezen belül
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 a z
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,



20

feldolgozó:, csomagoló:, tároló= és forgalomba hozó helyek engedélyezésével kapcsolato s
egyes 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] fekvőbeteg-gyógyintézeten kívüli diétás étkeztetést
tápanyagszámítással, biokémiai elemzéssel, és ennek alapján ajánlásokat dolgoz ki .'

38. A 82. § (2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) Az egészségügyrő l szóló 1997. évi CLIV. törvény 49. §-ának (1)-(2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) Élelmiszert csak olyan anyagokból, illetve anyagok alkalmazásával és oly módon
szabad előállítani, kezelni, forgalomba hozni, illetve külföldrő l behozni, amely megfelel a
közegészségügyi el őírásoknak.

(2) Élelmiszert előállító, feldolgozó:, csomagoló:, illetve forgalomba hozó
tevékenység folytatásához a külön jogszabályban el ő írtak szerinti esetekben az egészségügy i
hatóság hozzájárulása szükséges . ”

(3) Az egészségügyről szóló 1997 . évi CLIV. törvény 50 . §-a helyébe a következő
rendelkezés lép :

„50 .

(1) A táplálkozás-egészségügy feladata a lakosság táplálkozási helyzetére, tápláltsági
állapotára, a táplálkozás és az egészségi állapot közötti összefüggésekre vonatkozó egye s
vizsgálatok végzése, ezek alapján táplálkozási ajánlások kidolgozása.

(2) A lakosságot felvilágosítás, nevelés, oktatás útján kell megismertetni az egészséges
táplálkozás, ételkészítés és -kezelés módjaival, a táplálkozással összefügg ő egészségi
ártalmakkal és ezek elkerülési módjaival .

(3) A közétkeztetésben – különös tekintettel az egészségügyi, szociális és [gyermek
intézményekben] gyermekintézményekben nyújtott közétkeztetésre – az élettan i
szükségletnek megfelelő minőségű és tápértékű étkezést kell biztosítani .'

39. A 85. az alábbiak szerint módosul :

„85.

E törvény [hatályba lépésével] hatálybalépésével egyidejűleg

a) a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának XII . ülésszakán Szófiában 1959 . évi
december hó 14 . napján az állategészségügy terén történ ő együttműködésrő l aláírt egyezmény
kihirdetéséről szóló 1961 . évi 8. törvényerejű rendelet 3. §-a (2) bekezdésének az „az
állategészségügyért felelős” szövegrésze helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeletért felel ős”
szövegrész;

b) a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának XII . ülésszakán, Szófiában 1959 .
december 14-én aláírt, a zárszolgálat, valamint a növények kártev őktő l és betegségektő l való
védelme terén történ ő együttműködésrő l szóló nemzetközi egyezmény kihirdetésér ől szóló
1962 . évi 3 . törvényerejű rendelet 3 . §-ának az „A növényvédelemért felelős” szövegrésze
helyébe az „Az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős” szövegrész, 4 . §-a (3) bekezdésének az „a
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növényvédelemért felelős" szövegrésze helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeletért felel ős”
szövegrész;

c) a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között a
növényvédelmi együttműködésről Budapesten, 1976. évi április hó 5 . napján aláírt
egyezmény kihirdetésérő l szóló 1978 . évi 9. törvényerejű rendelet 3 . §-a (2) bekezdésének az
„a növényvédelemért felel ős” szövegrésze helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeletér t
felelős” szövegrész ;

d) a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979 . évi 11 . törvényerejű
rendelet 89. § (4) bekezdése b) pontjának az „az állat-egészségügyi hatóságnak” szövegrész e
helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek” szövegrész ;

e) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetség i
Köztársaság képviselőházának Szövetségi Végrehajtó Tanácsa között Hévízen, az 1981 . évi
március hó 14. napján aláírt állat-egészségügyi egyezmény kihirdetéséről szóló 1982. évi 24 .
törvényerejű rendelet 3 . §-a (1) bekezdésének az „az állategészségügyért felel ős” szövegrésze
helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeletért felel ős” szövegrész ;

J) az állattenyésztésrő l szóló 1993 . évi CXIV. törvény 16 . §-a b) pontjának az „az
állategészségügyi hatósággal” szövegrésze helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeleti
szervvel” szövegrész ;

g) a termőföldrő l szóló 1994. évi LV. törvény 21 . §-a (4) bekezdésének az „az állat-
egészségügyi hatóság” szövegrésze helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv ”
szövegrész;

h) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995 . évi LIII . törvény 64/A.
§-a (3) bekezdésének az „az állat-egészségügyi, a növény- és talajvédelmi szervezetek ”
szövegrésze helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv és a talajvédelmi hatóság ”
szövegrész;

i) a Biológiai Sokféleség Egyezmény kihirdetésér ő l szóló 1995 . évi LXXXI . törvény
3 . §-a (2) bekezdésének az „a növényvédelemért felel ős miniszter, az állategészségügyért
felelős miniszter” szövegrésze helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeletért felel ős miniszter”
szövegrész ;

j) az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996 . évi LIV. törvény 47. §-a (2)-(3)
bekezdésének az „a növényvédelmi hatóság” szövegrésze helyébe az „az élelmiszerlánc-
felügyeleti szerv” szövegrész ;

k) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésér ől és
védelmérő l szóló 1997 . évi XLVII. törvény 15 . §-a (7) bekezdésének az „állat-egészségügyi
hatóság és az élelmiszerbiztonsági szerv” szövegrésze helyébe az „élelmiszerlánc-felügyeleti
szerv” szövegrész ;

1) a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (3) bekezdése a)
pontjának az „az állategészségügyért felelős” szövegrésze helyébe az „az élelmiszerlánc -
felügyeletért felelős” szövegrész ;

m) a Magyar Növényvéd ő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi
LXXXIV. törvény 2 . (3) bekezdése c) pontjának az „a növényvédelmi hatóság” szövegrész e
helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv” szövegrész, 19 . §-a (9) bekezdésének az „a
növényvédelmi szervnek” szövegrésze helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek ”
szövegrész, 29. §-a (1) bekezdésének az „a növényvédelemért felelős” szövegrésze helyébe az
„az élelmiszerlánc-felügyeletért felel ős” szövegrész ;

n) a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérő l szóló 2001 . évi C. törvény 67 .
§ (3) bekezdése b) pontjának az „az állategészségügyért felelős” szövegrésze helyébe az „az
élelmiszerlánc-felügyeletért felelős” szövegrész, 67. §-a (5) bekezdésének az „a
növényegészségügyért felel ős” szövegrésze helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeletért
felelős” szövegrész, 67 . §-a (6) bekezdésének az „a növényegészségügyért felel ős”
szövegrésze helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős” szövegrész ;

o) az új növényfajták oltalmára létesült Nemzetközi Egyezmény Genfben, 1991 .
március 19-én felülvizsgált szövegének kihirdetésér ő l szóló 2002 . évi LI. törvény 4. §-ának az
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„a növényvédelemért felel ős” szövegrésze helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeletért
felelős” szövegrész ;

p) a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003 . évi CXXVI. törvény 16. § (6)
bekezdése u) pontjának az „az állategészségügyi, növényvédelmi, borászati, valamint
élelmiszerbiztonsági hatóságokat” szövegrésze helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyelet í
szervet, valamint a borászati hatóságot” szövegrész ;

q) a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom
ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április 27-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló
2005 . évi CIV. törvény 3 . §-a (2) bekezdésének az „az állategészségügyért felel ős miniszter, a
növényvédelemért felel ős miniszter, az élelmiszerbiztonságért felel ős miniszter” szövegrésze
helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeletért felel ős miniszter” szövegrész ;

r) az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) keretében 1951 .
december 6-án létrehozott és 1952. április 3-án hatályba lépett Nemzetközi Növényvédelm i
Egyezménynek a FAO-konferencia 1997 . novemberi, huszonkilencedik ülésszakán
elfogadott, 2005 . október 2-án hatályba lépett módosításaival egységes szerkezetben történ ő
kihirdetéséről szóló 2006. évi LXXV. törvény 3 . §-a (3) bekezdésének az „a
növényvédelemért felelős” szövegrésze helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős”
szövegrész;

s) a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás ,
valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006 . évi XCVIII. törvény 77 .
§-a (3) bekezdésének az „az állategészségügyért felelős” szövegrésze helyébe az „az
élelmiszerlánc-felügyeletért felelős” szövegrész ;

t) az államhatárról szóló 2007 . évi LXXXIX. törvény 12. § (2) bekezdése b) pontjának
az „az állategészségügyért felel ős” szövegrésze helyébe az „az élelmíszerlánc-felügyeletért
felelős” szövegrész

40. A Melléklet az alábbiak szerint módosul :

„ Melléklet a 2008. évi . . . törvényhez

[FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK] FOGALOMMEGHATÁROZÁSO K

E törvény alkalmazásában :

1. alaptermék: az élelmiszer-higiéniáról szóló, az Európai Bizottság és a Tanács 2004 .
április 29-i 852/2004/EK rendelete (a továbbiakban : 852/2004/EK rendelet) 2 . cikkének b)
pontja szerinti fogalom ;

2. állat-egészségügy : az állattartással, az állatok tenyésztésével, szaporításával ,
levágásával, állatok etetésére szánt takarmány szállításával és forgalomba hozatalával
összefüggő járványügyi, gyógyászati, állathigiéniai, állatvédelmi, szaporodásbiológiai é s
takarmányhigiéniai feladatok, állati eredetű élelmiszerrel, állati eredetű szaporító anyaggal ,
állati eredetű melléktermékkel, a zoonózisokkal és állatgyógyászati termékekkel kapcsolato s
járványügyi és higiéniai feladatok, valamint az ezekkel kapcsolatos igazgatás, irányítás,
szervezés, ellenőrzés, eszközellátás, továbbá az e feladatokkal összefügg ő kutatást, képzést i s
magában foglaló tevékenységek összessége;

3. állatgyógyászati készítmény (gyógyszer) : bármely anyag vagy anyagok keveréke,
amelyet állatok betegségeinek kezelésére vagy megel őzésére készítenek, továbbá bármely
anyag vagy anyagok keveréke, amely farmakológiai, immunológiai vagy metabolikus hatáso k
kiváltása révén az állatok valamely élettani funkciójának helyreállítása, javítása vag y
módosítása, illetve orvosi diagnózis felállítása érdekében alkalmazható ;
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4. állatgyógyászati termék: állatgyógyászati készítmény, állatgyógyászati készítmény
hatóanyaga, állat-egészségügyi biocid termék, állatgyógyászatban használatos gyógyhatású
készítmény, ápolószer, segédanyag ;

5. állati eredetű melléktermékek: a nem emberi fogyasztásra szánt állati
melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló, az Európai
Parlament és a Tanács 1774/2002/EK 2002 . október 3-i rendeletének 2 . cikke (1 )
bekezdésének a) pontja szerinti fogalom ;

6. állat[-]járványügy: a fertőzésközvetítő útján vagy egyéb módon terjesztett, állatra,
vagy az emberre veszélyes kórokozó – a kizárólag emberről emberre terjedő kórokozók
kivételével –, illetve az általa okozott betegség elleni védekezésre, annak felismerésére ,
felszámolására hozható intézkedések és azok végrehajtása ;

7. állatorvos : külön jogszabály szerinti állatorvosi oklevéllel rendelkez ő személy;
8. állattartó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem

rendelkező gazdálkodó szervezet, aki (amely) az állat ellátásáért és felügyeletéért felelős
állandó vagy ideiglenes jelleggel, beleértve a szállítás, forgalomba hozatal alatti id őszakot is ;

9. behozatal: áru Európai Unión kívüli országból a Magyar Köztársaság területére
történő behozatala, beleértve az importot is ;

10. élelmiszer : az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai
Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások
megállapításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2002 . január 28-i 178/2002/EK
rendelete (a továbbiakban: 178/2002/EK rendelet) 2 . cikke szerinti fogalom ;

11. élelmiszer-biztonság: az élelmiszer emberi egészségre ártalmatlansága és ember i
fogyasztásra alkalmassága a 178/2002/EK rendeletnek megfelel ő fogalom;

12. élelmiszer-higiénia: a 852/2004/EK rendelet 2 . cikkének a) pontja szerinti
fogalom;

13. élelmiszer-jelölés : az élelmiszeren, annak csomagolásán vagy az élelmiszerhez
egyéb módon rögzített eszközön vagy azt kísér ő dokumentumban megjelenő bármilyen, az
élelmiszerre vonatkozó információ ;

14. élelmiszer-csomagolóanyag : olyan anyag, amelyet az élelmiszerek burkolására ,
megóvására, kezelésére, szállítására használnak az élelmiszerlánc bármely szakaszában ;

15. élelmiszer-előállítás : feldolgozatlan és feldolgozott termék – kivéve az alaptermék
– előállítása érdekében történő alapanyag-tárolási, tisztítási, osztályozási, el őkészítési,
gyártástechnológiai, csomagolási, jelölési, tárolási és szállítási m űveletek bármelyike ;

16. élelmiszer-ipari létesítmény : a 852/2004/EK rendelet 2 . cikkének c) pontja szerint i
fogalom;

17. élelmiszer-ipari vállalkozás : a 178/2002/EK rendelet 3 . cikkének 2 . pontjában
meghatározott fogalom;

18. élelmiszer-ipari vállalkozó : a 178/2002/EK rendelet 3 . cikkének 3 . pontjában
meghatározott fogalom;

19. élelmiszerjog: a 178/2002/EK rendelet 3 . cikkének 1 . pontja szerinti fogalom ;
20. élelmiszer-minőség: az élelmiszer azon tulajdonságainak összessége, hogy az

megfelel a rá vonatkozó, e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban vagy közvetlenü l
alkalmazandó európai uniós jogi aktusban meghatározott, az élelmiszer-biztonságr a
vonatkozó követelményektől eltérő elő írásoknak, valamint az előállító 22. § (2) bekezdése
szerinti írásos dokumentációjában feltüntetett jellemzőknek;

21. élelmiszerlánc : azon folyamatok összessége, melyek szerepl ői közvetlen vagy
közvetett hatással vannak az élelmiszerre a talajvédelem, agrár-környezetvédelem ,
növénytermesztés, növény-egészségügy, növényvédelem, az engedélyköteles termék és az
állatgyógyászati termék előállítása, forgalomba hozatala és felhasználása, az élelmiszer- é s
takarmány-előállítás, szállítás, tárolás és forgalomba hozatal, felhasználás, az állat tartása ,
szállítása, forgalomba hozatala, az állat-egészségügy, a növényi és állati eredetű melléktermék
kezelés, tárolás, szállítás, forgalomba hozatal és felhasználás során ;
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22. élelmiszerlánc-esemény: az élelmiszerláncban bekövetkező olyan e törvény
hatálya alá tartozó esemény, mely az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hatósági intézkedésé t
teszi szükségessé ;

23. elsődleges termelés: a 178/2002/EK rendelet 3 . cikk 17. pontja szerinti
meghatározás ,

24. engedélyköteles termék: a növényvédő szer, növényvédőszer-hatóanyag,
-adalékanyag, -segédanyag, a növényvédelmi hatású termék, a növényvédelmi célú eszköz é s
anyag (a műszerek kivételével), valamint a termésnövel ő anyag (kivéve a 2003/2003/EK
rendelet szerinti EK-műtrágya), engedélyköteles továbbá az alkalmazás célja szerint ezekr e
visszavezethető egyéb termék, amelynek forgalomba hozatala és felhasználása engedélyhez
kötött ;

25.feldolgozás : a 852/2004/EK rendelet 2. cikkének m) pontja szerinti fogalom;
26. feldolgozatlan termékek: a 852/2004/EK rendelet 2 . cikkének n) pontja szerinti

fogalom ;
27. feldolgozott termék: a 852/2004/EK rendelet 2 . cikkének o) pontja szerinti

fogalom;
28. felhasználó : a végső fogyasztó, valamint az élelmiszert tevékenységéhe z

felhasználó élelmiszer-ipari vállalkozás ;
29. forgalomba hozatal: a 178/2002/EK rendelet 3 . cikkének 8 . pontja szerinti

fogalom;
30.földhasználó : termőfölddel, erd ő vagy egyéb növényi vegetáció számára alkalma s

területtel rendelkezik, illetve azt használja, vagy a termőföld hasznosítására kötelezett, vag y
olyan dologgal (eszközzel, berendezéssel, tárggyal) rendelkezik, illetve azt használja ,
amelyben növény fenntartható ;

31. gyógyszeres takarmány : olyan takarmány, amely az állatgyógyászati
készítményekre vonatkozó jogszabályokban meghatározott anyagot is tartalmaz ;

32. harmadik ország: az Európai Unión kívüli ország ;
33. import: áru harmadik országból a Magyar Köztársaság területére forgalomba

hozatal céljából történő beszállítása ;
34. integrált növényvédelem : biológiai, biotechnológiai, kémiai, termesztési vag y

növénynemesítési intézkedések ésszer ű alkalmazása, amelyek során a kémiai növényvéd ő
szerek használata arra a szorosan vett legalacsonyabb értékre korlátozódik, amely a károsít ó
populációnak egy gazdaságilag elfogadhatatlan kárt vagy veszteséget okozó szint alatt val ó
tartásához szükséges;

35. ivóvíz: a 852/2004/EK rendelet 2. cikkének g) pontja szerinti fogalom;
36.járványos állatbetegség: állatról állatra terjedő fertőző állatbetegség;
37. károsító : növényre vagy növényi termékre káros növény-, állat- vagy kórokozó faj ,

törzs vagy biotípus ;
38. kockázat: a 178/2002/EK rendelet 3. cikkének 9 . pontja szerinti fogalom;
39. kötelező védekezés : az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által elrendelt állami ,

közérdekű vagy termelői védekezés ;
40. laboratórium: az élelmiszerlánc bármely szakaszában fizikai, kémiai, biológiai

komponensek, radioaktív szennyezők vizsgálatát, így különösen analitikai, virológiai,
szerológiai, géntechnológiával módosított szervezet, mikrobiológiai, mikológiai ,
enthomológiai, károsító[-]diagnosztikai, toxikológiai vagy radiológiai vizsgálatot, tovább á
egyéb, az élelmiszerek és takarmányok biztonságosságát, illetve az élelmiszerekre és
takarmányokra vonatkozó minőségi előírásoknak való megfelelését ellenőrző vizsgálatot
végző laboratórium ;

41. magán[-]állatorvos : a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a magán[-
]állatorvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 1995 . évi XCIV. törvényben előírtak szerinti
magán[-]állatorvosi tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező állatorvos ;

42. monitoring: az élelmiszerlánc felügyelete során végzett tervezett ,
kockázatbecslésen alapuló, folyamatos, ellenőrző , országos laboratóriumi vizsgálat-program ;
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43. növény: növény-egészségügyi vonatkozásban az él ő növény és a növény
meghatározott élő részei (beleértve a friss gyümölcsöt és a magvakat), így különösen :

a) a termés botanikai értelemben, a gyorsfagyasztással tartósítottak kivételével ;
b) a zöldség, a gyorsfagyasztással tartósítottak kivételével ;
c) a gumó, hagyma, hagymagumó, gyöktörzs ;
d) a vágott virág ;
e) a leveles ág;
f) a leveleit megtartó kivágott fa;
g) a levél, levélzet ;
h) a növényi szövettenyészet ;
i) az élő pollen ;

j) a szemzőhajtás, dugvány, nemesoltvány ;
k) a vetőmag botanikai értelemben, a nem elvetésre szántak kivételével ; valamint
1) bármely más növényi rész, amelyet az Európai Bizottság a növényeket vagy növény i

termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belül i
elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, az Európai Tanács 2000. május 8-i
2000/29/EK irányelve (a továbbiakban : 2000/29/EK irányelv) 18 . cikkének (2) bekezdésében
hivatkozott eljárás szerint növénynek meghatároz ;

44. növény-egészségügyi zárlat: zárlati károsító előfordulásának felszámolását ,
terjedésének megakadályozását szolgáló, védekezési vagy megsemmisítési célú növény -
egészségügyi intézkedés ;

45 . növény-egészségügyi bizonyítvány : az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági
Szervezete (FAO) keretében 1951 . december 6-án létrehozott és 1952. április 3-án hatályb a
lépett Nemzetközi Növényvédelmi Egyezménynek a FAO-konferencia 1997 . novemberi ,
huszonkilencedik ülésszakán elfogadott, 2005 . október 2-án hatályba lépett módosításaiva l
egységes szerkezetben történő kihirdetéséről szóló 2006. évi LXXV. törvényben
meghatározott tartalmú, az ott meghatározott szabályok szerint kiállított, sorszámozott okira t
annak igazolására, hogy a növényt, növényi terméket a vonatkozó előírások szerint
megvizsgálták, és az megfelel a célország el ő írásainak ;

46. növényi károsítók járványos fellépése : gazdaságilag veszélyes mérték ű károsító[ -
]felszaporodás, amely a növényállomány vagy növényi termék megóvása érdekében a hatóság
által elrendelt növényvédelmi eljárás alkalmazását teszi szükségessé ;

47. növényi termék: a feldolgozatlan vagy egyszerű előkészítésen (például őrlés,
szárítás vagy préselés) átesett növény, a 43 . pontban meghatározott növények kivételével ;

48 . növényvédelmi korlátozás : szállítási, forgalomba hozatali, felhasználási tilalm i
intézkedés, melyet

a) növényben,

	

növényi

	

termékben

	

a

	

megengedettnél

	

magasabb
növényvédőszermaradék-tartalom, vagy az arra irányuló gyanú tisztázása idejére ,

b) engedélyköteles termék engedélytől eltérő jellemzője, vagy az arra irányuló gyanú
tisztázása idejére,

c) engedélyköteles termék jogellenes forgalomba hozatalának megszüntetéséig ,
d) zárlati károsító előfordulás, vagy az arra irányuló gyanú tisztázása idejére, valamin t
e) e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerint ellen őrzés-köteles szaporító és

ültetési anyag esetében
hoznak;

49. növényvédő hatású termék, növényvédelmi célú eszköz és anyag : a károsítók elleni
védekezés megalapozásához szükséges műszer, eszköz, a növényvédelmi előrejelzéshez
használt műszer és csapda, a kifejezetten a károsítókat csalogató, riasztó, ölő , fizikai hatáson
alapuló eszköz, illetve a károsító riasztására, csalogatására, biológiáj ának, viselkedésének ,
szaporodásának, életfolyamatainak gátlására, módosítására szolgáló készítmény, tovább á
olyan növényvédelemmel kapcsolatos termék, amely nem minősül növényvédő szernek,
illetve növényvédőszer-hatóanyagnak;
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50. növényvédő szer : egy vagy több növényvédőszer-hatóanyagot tartalmazó
készítmény, felhasználásra kerül ő formában, amel y

a) védi a növényeket és növényi termékeket a károsító szervezetektől, vagy
megakadályozza a károsító szervezetek tevékenységét ;

b) nem tápanyagként (például növekedésszabályozóként) befolyásolja a növénye k
életfolyamatait ;

c) tartósítja a növényi termékeket, kivéve a tartósítószerekre vonatkozó külön
előírások hatálya alá tartozó készítményeket ;

d) irtja a nemkívánatos növényeket ; vagy
e) elpusztítja a növények egyes részeit, befolyásolja vagy megel őzi a növények

nemkívánatos növekedését ;
51. növényvédőszer-hatóanyag: olyan anyag vagy mikroorganizmus, beleértve a

vírusokat is, amely hatást fejt ki
a) a károsító szervezetekre, vagy
b) a növényre, a növény részeire vagy a növényi termékre ;
52. nyomon követhetőség: a 178/2002/EK rendelet 3 . cikkének 15 . pontja szerinti

fogalom;
53. ökológiai termelés : a termelési módszereknek a mez őgazdasági termékek

ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utal ó
jelölésekről szóló, az Európai Tanács 1991 . június 24-i 2092/91/EGK rendelete szerin t
meghatározott szabályoknak megfelel ően történő alkalmazása a termelés, a feldolgozás és a
forgalmazás valamennyi szakaszában ;

54. rendkívüli élelmiszerlánc-esemény : a lakosság széles körét érintő , az emberek
életét, egészségét veszélyeztető élelmiszer-biztonsági jogsértés, továbbá a nagy
nemzetgazdasági kárral fenyeget ő vagy közegészségügyileg veszélyes állatbetegségek ,
növényi károsítók okozta járvány, valamint a gazdasági haszonállat-állomány széles köré t
érintő , az állatok egészségét veszélyeztet ő takarmány[-]biztonsági jogsértés ;

55. takarmány: a 178/2002/EK rendelet 3 . cikkének 4 . pontja szerinti fogalom ;
56. takarmány-adalékanyag: a takarmányhigiénia követelményeinek meghatározásáró l

szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2005 . január 12-i 183/2005/EK rendelete ( a
továbbiakban 183/2005/EK rendelet) I . fejezet 3 . cikkének c) pontja szerinti fogalom;

57. takarmányhigiénia : a 183/2005/EK rendelet I . fejezet 3 . cikkének a) pontja szerint i
fogalom;

58. takarmányipari-létesítmény: a 183/2005/EK rendelet I. fejezet 3 . cikkének d )
pontja szerinti fogalom;

59. takarmányipari vállalkozás : a 178/2002/EK rendelet 3 . cikkének 5 . pontja szerint i
fogalom;

60. takarmányipari vállalkozó : a 178/2002/EK rendelet 3 . cikkének 6. pontja szerint i
fogalom;

61. takarmányjog: a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és a z
állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének
biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellen őrzésekről szóló, az Európai Parlament és a
Tanács 2004 . április 29-i 882/2004/EK rendelete 2 . cikkének 3 . pontja szerinti fogalom ;

62. takarmányok nemkívánatos anyagai : bármely olyan anyag vagy termék — a
kórokozók kivételével —, amely jelen van a takarmányozásra szánt termékben, illetve anna k
felületén, és amely az állati vagy az emberi egészségre, illetve a környezetre veszély t
jelenthet, vagy az állat termelőképességére káros hatást fejthet ki ;

63. termelő: aki növényt termeszt, növényt, növényi terméket hasznosít (beleértve a
legeltetést is), feldolgoz, forgalomba hoz, tárol, szállít vigy felhasznál ;

64. termésnövelő anyag: a növények tápanyagellátását szolgáló vagy a talajok
tápanyag-szolgáltató képességét, termőképességét befolyásoló (kivéve a víz, a szén-dioxid é s
az adalékanyag nélküli, kezeletlen istállótrágya), természetes eredetű[,] vagy fizikai, kémiai,
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biológiai, illetve egyéb mesterséges úton el őállított anyagok, valamint ezek kereskedelm i
céllal összeállított kombinációja;

65. termesztőközeg : olyan földek, földkeverékek és egyéb közegek szilárd vag y
folyékony halmazállapotban, amelyek a növények számára gyökerezési közegként é s
élettérként szolgálnak ;

66. tiltott anyagok: olyan anyagok, amelyeket takarmány vagy élelmiszer nem
tartalmazhat az állatok, illetve az ember egészségének vagy a környezet veszélyeztetése vag y
károsítása miatt ;

67. új élelmiszer: az új élelmiszerekrő l és az új élelmiszer-összetev őkről szóló, az
Európai Parlament és a Tanács 1997 január 27-i 258/97/EK rendelet 1 . cikkének (2 )
bekezdésében meghatározott fogalom;

68. új takarmány: sem határozott, sem határozatlan időtartamra szóló engedéllyel nem
rendelkező , az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, illetve az Európai Unió
kötelező jogi aktusában foglaltak szerint engedélyköteles takarmány;

69. védett zóna: az Európai Unió olyan területe, amely a 2000/29/EK irányelv 18 .
cikkében foglalt eljárás szerint elismerést kapott, figyelemmel arra, hog y

a) az Európai Unió tagállamaiban (a továbbiakban : tagállamok) előforduló károsító
nem honos vagy nem telepedett meg annak ellenére, hogy számára adottak a megtelepedéshez
szükséges ökológiai feltételek, vagy

b) fennáll a veszélye annak, hogy kedvez ő ökológiai feltételek esetén egyes károsító
szervezetek bizonyos termékekben megtelepednek, annak ellenére, hogy ezek a károsítók ne m
honosak vagy még nem telepedtek meg az Európai Unió területén ;

70. végsőfogyasztó: a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3 . cikkének
18. pontjában meghatározott fogalom ;

71. vendéglátó-ipari termék: olyan étel, ital (az ivóvíz kivételével), cukrászati ,
hidegkonyhai készítmény, amelyet az el őállítás helyén, ideiglenes árusítóhelyen,
tálalókonyhán vagy házhoz szállítva értékesítenek a végs ő fogyasztó számára ;

72. vizsgálatköteles áru : olyan növény, növényi termék, tárolóhely, csomagolóanyag ,
szállítóeszköz, tárolóeszköz, talaj és bármely egyéb szerkezet, eszköz vagy anyag, amelyben a
károsító megtelepedhet, illetve a károsító terjedését elősegítheti, emiatt növény-egészségügyi
intézkedés lehet szükséges ;

73. vizsgálatköteles nem zárlati károsító : azon nem zárlati károsító, amelynek jelenléte
a telepítésre szánt növényekben gazdaságilag elfogadhatatlan mértékben kedvez őtlenül
befolyásolja e növények tervezett felhasználását, és amely ennek megfelel ően vizsgálatkötele s
az importáló ország területén ;

74. zárlat : személy, állat, állati eredetű termék, állati eredetű melléktermék, jármű,
egyéb fertőzésközvetítő anyag mozgásának, mozgatásának illetve szállításának hatóság i
korlátozása állatbetegség terjedésének megakadályozása érdekében ;

75. zárlati károsító : potenciális gazdasági jelentőségű károsító, amely a veszélyeztetett
területen még nem fordul elő , vagy előfordul, de nem terjedt el, és hatósági határozat alapjá n
védekezést folytatnak ellene ."

Indokolá s

Nyelvhelyességi szempontból szükséges a módosításokat a magyar nyelv szabályaina k
megfelelően elvégezni .

Budapest, 2008 . május 27 .
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