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Tárgy: válasz a K/361 . számú írásbeli kérdésre .

Tisztelt Képviselő Urak!

Az Országgyű lésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján
K/361 . számon hozzám benyújtott, „Hogyan kíván fellépni a Kormány az illegáli s
vágások és az abból származó ellenő rizetlen húsok árusítása ellen?” című írásbel i
kérdésükre a következő választ adom.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy az ügyben jelenleg is rendőrségi nyomozás
zajlik, melynek fényt kell derítenie arra, hogy mi történt valójában . Honnan
származnak azok az állatok, melyek maradványait megtalálták a Bükki Nemzeti Park
területén, illetve milyen törvényi tényállásokat sértett/sértettek meg az
elkövető/elkövetők. Az adott ügy erdészeti, vadgazdálkodási, vadászati szakterülete t
nem érint. A táj egységi fővadászok említése a kérdésben nem releváns, hiszen ők a
vadgazdálkodási ágazatbán, a vadászatra jogosultak tevékenységének segítésében,
ellenőrzésében működnek közre, nem a háziállatokkal kapcsolatos jogsért ő
tevékenységek kivizsgálásával foglalkoznak . A tájegységi fővadászok jogkörének
módosítását a konkrét ügy egyetlen eleme sem indokolja .
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Többek között a hasonló esetek megakadályozására, illetve felderítésére, továbbá a z
illegális vágásból származó ellenőrizetlen húsok árusításának visszaszorítására a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban : NÉBIH) 2012-ben
létrehozta a Kiemelt ügyek Igazgatóságát (a továbbiakban: KUI) . A KUI szakemberei
az agrárium egész területét lefedő végzettséggel rendelkeznek, bejelentések után
azonnal mozgósíthatók akár egyszerre több helyszínen is . Feladatuk az
élelmiszerláncban illegálisan „résztvev ők” kiszűrése, a nem biztonságos élelmiszere k
fogyasztókhoz történő eljutásának megakadályozása, az emberi egészség és éle t
fokozott védelmének biztosítása.

A KÜI megalakulása óta 2417 helyszíni ellenőrzés keretében összesen 8567 tonna
jogsértő termékkel kapcsolatban intézkedett, melyb ő l 5973 tonna termék
megsemmisítését rendelte el . Az eljárásaiban feltárt jogsértések miatt 1,15 milliárd
forint bírság és 75 millió forint eljárási költség került kiszabásra . A 2017-es év során
2860,9 tonna termékkel kapcsolatban intézkedtek, illetve 43 .320357.- forint bírságot
szabtak ki .

Mint arról bizonyára értesültek, az élelmiszerláncban tapasztalható jogsértések ,
ezen belül kifejezetten a feketegazdaság visszaszorítása érdekében a Kormány a z
élelmiszerek minőségének emelését, a vásárlói tudatosság fejlesztését, valamint a
hatósági tevékenység hatékonyságának növelését szolgáló intézkedésekr ől szóló
1519/2017 . (VIIÍ. 14.) Korm. határozat 19 . pontjában meghatározott
szervezetfejlesztési intézkedésekr ől döntött, melyek megvalósítása képes növelni az
illegális tevékenységek elleni fellépések hatékonyságát . Ez lehet a megfelel ő eszköz a
kérdésben szereplő jogsértések visszaszorítása érdekében .

Ebben egyébként a NÉBIH által m űködtetett szakrendszerek is segítséget
jelentenek. Ilyen például az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (ENAR) ,
amely az állatmozgások nyomon követésének eszköze, illetve az Intelligen s
Élelmiszerlánc-biztonsági Elemz ő Rendszer (1N'1'EL), melynek fejlesztéseive l
megvalósulhat – a sertés- és szarvasmarha ágazat kifehérítésén tál – többek között az
elektronikus kockázatelemzési rendszer kialakítása . Ezzel párhuzamosan a NÉBIH
megkezdte a Nemzeti Élelmiszerlánc-minősítési és Eredetvizsgálati Rendszer (NMR )
kialakítását. Ennek célja, hogy az élelmiszer-vállalkozók felügyeletét támogat ó
rendszerként üzemeljen, továbbá az élelmiszerek biztonságát és min őségét felügyelő
és minősítő kollégák munkáját támogassa.

Remélem, hogy tájékoztatásom választ adott a Képvisel ő Urak részéről felmerült
kérdésekre .

Budapest, 2018 . június
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