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dr. Felkai Beáta Olga
főosztályvezető
Élelmiszeripari Főosztály
Agrárminisztérium

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

Az

Élelmiszer-feldolgozók

Országos

Szövetségének

nevében

ezúton

is

szeretném üdvözölni a minisztérium elkötelezettségét a Magyar Élelmiszerkönyv
működési rendszerének felülvizsgálata iránt. Tisztelettel köszönjük azt is, hogy a
korábban

beküldött

javaslataink

figyelembevételre

kerültek

a

jelen

tervezet

megalkotása során is.
Az ügyrendre vonatkozó tervezettel kapcsolatos észrevételeinket az alábbiakban
foglaljuk össze:
•

Teljes

mértékben

egyetértünk

azzal,

hogy

a

bizottsági

tagok,

akadályoztatásuk esetén, szavazati jogkörrel bíró helyettest nevezhessenek
meg.
•

A tervezet 11. §. (4) bekezdése szerint "A Szakbizottság összetételének
meghatározásakor a szakbizottság elnökének a Korm. r. 2. § (2) bekezdésében
meghatározott elveket kell követni." Bizonytalanságot okozott tagságunk
körében, hogy a rendelet megadott paragrafusa jelenleg még azt írja elő, hogy
a bizottság 15 tagja között 3 élelmiszer-vállalkozó lehet. Azt reméljük, hogy a
kormányrendelet jelenleg zajló módosítási tervezetében szereplők szerint az
ipari képviselők száma hatra fog emelkedni és ez az arány megmarad a
szakbizottságok

esetében

is.

Ezt

kulcsfontosságúnak

tartjuk

az

élelmiszerkönyvi rendszer reformja kapcsán.
•

Javasoljuk, hogy a Bizottság éves elfogadott terve legyen a Minisztérium
honlapján elérhető. Célszerű lehet továbbá az ülések időpontjainak
megjelenítése is, különösen a szakbizottságok munkájának tervezéséhez.

•

A Szakbizottságok munkájánál fontosnak tartanánk megjegyezni, hogy a
fogyasztóvédelmi

és

táplálkozáspolitikai

szempontok

mellett

a
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szakbizottságok

figyelembe

veszik

az

adott

szakágazat

stratégiai

célkitűzéseit, versenyképességi adottságait és sajátosságait is.
•

A szakbizottságok összevonására vonatkozó javaslathoz számos észrevétel
érkezett az érintett szakágazatoktól. Értjük és elfogadjuk a minisztérium
adminisztratív terhei csökkentésének szükségességét, mindazonáltal azt
javasoljuk, hogy szakbizottságonként, külön-külön kerüljön még egyszer
megfontolásra az összevonás vagy megmaradás lehetősége és formája, és
olyan megoldás kerüljön kialakításra, amelyben az esetleges összevonás
mellett is biztosítható az egyes szakágazatokra vonatkozó döntéshozatalban
résztvevő szakemberek körének külön meghatározása.

•

Megfontolásra javasoljuk azt is, hogy azon termékkategóriák esetében, ahol
van jelenleg élelmiszerkönyvi szabályozás, de a tervezet szerint a
továbbiakban nem lenne nevesített szakbizottság (pl. étolajok), szintén
kerüljön megfontolásra legalább albizottság megalakítása a releváns
szakbizottságon belül (az étolajok esetében a Sütő és Cukrász szakbizottság
lenne a megfelelő).

•

A 4. § témájához kapcsolódóan megfontolásra javasoljuk, hogy a napirendi
pontokhoz nem szükséges-e szabályozni a Bizottsági tagok részéről történő
javaslattétel módját, esetleg határidejét. Hasznos lehet továbbá, ha az ülések
elején felmerülő kérdések napirendre vehetők lennének, amennyiben azt a
Bizottság megszavazza.

•

Javasoljuk a 13. §-ben megemlíteni, hogy a szakbizottság tagjai, a
szakbizottsági

elnök

vezetésével,

munkájuk

során

törekednek

a

konszenzusos megoldások elérésére.
•

A Szakbizottságok és a Bizottság határozat hozatalával kapcsolatban
támogatjuk, hogy kétharmados többséggel lehessen határozatot hozni.

•

A Szakbizottsági elnök helyettesíthetősége kapcsán felmerült kérdésként,
hogy a helyettes lehet-e ipari képviselő.

•

Álláspontunk és tapasztalataink szerint az előírások kidolgozásának átfutási
idejét jelentősen rövidítené, ha– az uniós szakértői ülések gyakorlatához
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hasonlóan – legalább az Élelmiszerkönyv Bizottságban állandó konzultációs
szerepet kapna az uniós jogban jártas jogász (pl. Agrárminisztérium jogi
főosztálya), illetve lehetőség szerint a szakbizottsági üléseken is lehetőség
nyílna kodifikációban jártas szakember részvételére.

A tervezett változtatások véleményünk szerint segíteni fogják az élelmiszerkönyv
rendszere működésének még hatékonyabbá tételét, teret nyitnak a valós szakmai
vitáknak, a versenyképesség és a fogyasztóvédelem célját egyaránt szolgáló,
megvalósítható előírások kidolgozásának.

A Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége a továbbiakban is örömmel áll a tárca és a
főosztály rendelkezésére az élelmiszeripart érintő valamennyi témában!

Budapest, 2019. május 16.

Üdvözlettel:

Szöllősi Réka
ügyvezető igazgató
Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége
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