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Tisztelt Képviselő Asszon
Magyarország A irt óra-ének 7 . cikk ( ) bekezdése alapján ,, ehetseges-e otthonró l
hozott ételek íogyasztásta!" címmel hozzám intézett írásbeli kérdésére az alábbitskrói .
tájélt/tatom :
Kérdésében arról saámolt be, hogy több olyan eset jutott a tudomására, hogy a nem
megfelelő színvonalú közétkeztetés miatt szülők tucatjai mondták le az gyermekeik iskolai
étkeeését és azt saját szervezésben, otthonról csomagolt étellel oldották meg . E gyakorlatot
azonban két hatóság az ANTSZ, valamint a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal (NEMI )
eltérő módon értékelte . Az ön tudomása szerint az ANTSZ az otthonral hozott ételeknek a
köz-nevelési intézményekbe való levitelét csak orvosi, illetőleg valld okok eseten tartj a
elfogadhatónak, míg a NEBIH szerint nem tiltja iogszabály, a szül ők saját gyermekeik
étke .élét otthonról biztosított módon oldják me g
Engedje meg, hogy elsökeal a kérdéseiben nevesitett két hatóság hatökörére
vonatkozó szabályokról t, tktoztasaam . Az AN'1 al Z hatáskörét az egészségügyi hatósági é s
Igazgatási tevékenységről szóló 1991 . évi XI. törvény (Eht,) szabályozza . E törvény I . * ( )
bekezdése értelmében az egészsegügyi államigazgatási szert, látja
többek kivőtt a
közegéseségügyi - különösen az lelmezés- es táplálkozás
e- ,
- te ,"keny cégek
irány itását, koordinálását és fel,letét . A törsénv a 4. § (5) bekezdes b) pontyban rtlgzíti ,
hogy az élelmezés- és táplálkueaaegéseségü
tretében az egészségügy' államigazgatási
szere táplálkozás-egéseségügy s eakteruleie n
izsl
veg a lakosság táplálkozási b
táplálkozás év az egészségi állapot közötti összefuggésekre

tápláltsági átltqttat ra,
vonatkozóan ,
bb) a ba) alpont szerinti feladatokkal összefüggésben táplálkozás-egészségügy ]
íesgálatokat végez, különös tekintettel a i adag/ásás - ezen belül kiemelten a
mtmkahelyeken, az egészségügyi intézményekben, az oktatási és nevelési intézi téehek ben,
továbbá a szociális ellátás, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltaim keretében bármely
formában nyújtott étkeztetés - területén a szolgáltatott ételekre> étrendre
vonatkozóan> tápanyagtzámítással és biokémiai elemzéssel ,
be) a ba) és a bb) alpont szerinti területeken közreműködik a táplálkozás-egészségügyi
előírások kidolgozásában,
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re Baltásával hasi !ggő eredménye kle l
bd a ba)sbe) alpont ssermn
tájékoztatja az élelmiszerláne-bltena tudományos szervet ;
Az Eht 10. §-a alapian az egésze egűg\ allarnigazgatást szerv - a törvényben
meghatározott kivétellel - valamennyi temlészetes és jogi személyre, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkező társasagra kiterjedő hatósági jogkZrt gyakorol .
A7 egészségügy i államigaegatási szerv az Elit 1 L §-a alapján az ellenőrzés során
egállapított tényállás alapján a hianyosségnk . seahályszegések jellegtat és súlyát mérlegelve
megseszi a seükséges Intézkedéseket és eileaorzi azok végrehajtását, illetve alkalmazza a
énjben cl{ irt intélkedéseke t
Na az egessségtigyi allanugezgatási szerv a törvény (1) bekezdés f) pontja
alapján a hatáskörében eljárva megal lapítja, hogy – a fent ismertetett e 4. (5'1 bekellés ő). és
cin porfit-ja s e rin t t szakterületen a," élelmezés- és táp' álkoyns-egé s zségügyi k ö v e t e l rnén y ekse
seaatkese jogszabályi rendelkesesekben foglaltakat súlyosar vagy ismételten met sertették ,
bírságot szab ki
egészségügyről azok) 1997 . évi CLIV . törvény Eihv) 48. §-a
en az
élelmes es-ag,,sséügy azon tevékenységek össeessege, amelyek esedmenv .
ének
élelmiszerek a fogyasztó egészséget nem kásosíthajak . energia és tapanyagssea
szolgálák,
e/és az
élelmiszer-bieto
feladatok
kisetelesei
kielégítését
egészségügy feleésta e/ élelmiszer
seges l•c re észségiig ^ i
a) eloa II téséhoz és forgat
aataláh
tekne k
lelmiszesláne-felügyeleti szervve l
követelmények meghatározása, és
együttműködésben őrtén ő rendszeres e , a
b) előállításában és forgalomba hesataléban közrem űködő verné] \ Arc vonatkozó
égés; :gtlgyi alkalmassági és higlénes k ővetelmea c l meghatározás és ezekne k
élelnuazerláne-fel e ve!eti szervvel együttmuködésbeu toi tette readszerea eúeaoizése,
szabály szerinti kivizsgálása ,
c) közvetííesés el történt mérgezések é s fertőzések
nyilvántartás, egy utsműködve az élelmiszeslanasfelügyeleli szervvel .
Különősen fontos a kérdés megítélésénél az Eütv 50, (3) foglalt rendelkezés, mely
kimondja, hogy a kézétkeztetésben - különös tekintettel az egészséf =;_is°i szociális és
gyermekintézrnértyekhen nyújtott közétkeztetésre - az élettani szükségletnek megfelel ő
minőségű és tápértékű étkezést kell biztosítani
Ezt követően tájékoztatni szeretném, hei . y a NÉMI haláskőrét az élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XI \él törvény (továbbiakban ) -.‚., lxllyozza. Az fit .
1 . §-a szerint a ti-vért - célja, hogy az élelmiszerlánc szereplő ire venatkefa követelménye k
eettltnausasal és egységes hatósági felügyeletének megtere Lésé el a végső fogyasztó k
. gének, a fogyasztók és az. élelmiszer-vállalkozások cr
elme, valamit a
az élelmiszere k
gos, illetve a megfelelő minőségű élelmiszer el
2. §-a a törvény
nemzetkSzi kereskedelméhez szükséges garanciák biztosít , .
szervi
hatályát
rögzíti,
mely
szerint
e
törvény
hatálya
kiterjed
mindazon
személyi és
természetes személyre, jogi személyre es Ieei személyiséggel nem rendelkeró gazdálkod ó
szervezetre, aki (amely) az élelrasserlalis sseleplé,je. Nem terjed ki azonban e szakasz (3)
bekezdése alapján a törvény alkalmazási köre az élelmiszerek magánfogyasztásra történ ő
előállítására.
7o
Az Ft, 4. i) pontja szerint e, élelmiszerlánc hatósági felün.y
,r lc sasba
kiterjed az élelmiszer-termelés, -előállítée, -feldolgozás, -tárolás, -sz
, ,sea, hogy az
hozatal minden szakaszára- A törvény 26. § (1) bekezdése pedig
élelrnisíerláne-felügyeleti szer\ tevékenysége magában foglalja 1 . r nev ny talaj ' örtrvezet-védelem élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos feladatait, ae állat-egészségüg , y ,
állatvédelmi, állattenyésztési, élelmiszerbiztonsági- és élelmrssertJiilioseg-ellen őrzési
fel adatokat,
élelmiszer beetenség i
Al élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a törvény alapján
feladatainak körében többek között végzi
ellenőrzések során vett minta s Issgélst i

eredtnényeinek országos értékelését az élelmiszerlánc-íeli . let, élelmiszer- és
takarmánymin őség vonatkozásában, valamint éelmizertiértözés øs -mérgezés, valamint
etnberről állatra vagy állatról emberre teljeiő betegségek fellépése, illetve: í anúja esetén
kölcsönös táiékoztatás mellett együttmüködik egészségügyi tdlamigaz tási . szervvel.
Nyilvtintartja a bejelentett és kivizsgált élehniszeriinérgezéseket és -fertőzéseket, továbbá
azok adatait rendszeresen értékelí és közzétesei, az éktlrniszerláneban az élelmiszerek
vonatkozásában kivizsgálja és felderíti az élennüszertmérgezéseket és -fertőzéseket, fel tarj a
azok okait, nyilvántartjai összegzi és elemzi az eseméneket, és megteszi a szüksége s
intézkedéseket azok megelőzése érdekében, továbbá adatot szolgáltat az egészsegtigy i
államigazgatási szerv részére . Ellenőrzi az élelmiszer-vállalkozásuk tevékenységét ;
rendszeres jelleggel a járváryügyi, higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszeriminöséi
előírások betartását az élelmiszerek termelésének, előállításának, feldolgozásának ,
tárolásának, szállításának és forgalomba hozatalának bánne' szakaszában, illetve az enne k
során közreműköd ő személyekre vonatkozó egészsége . alkalmassági és higiénés el őírások

betartását ; az élelmiszer-vállalkozásoknál bevezetett Jó Higiéniai Gyakorlatot, a
ryomonktivetési, az élelnüszertvísszahívási és a veszélyelemzés, kritikus szabályozási
pontokra IdACCP) vonatkozó rendszerek, valamint az élelmlszerevallalkozásoknál
feIhaszná tisetltó- és fCrtótlenítöszerek, fertőtlenítő eljárások megfelel ő ségét, beleértve a
roargeaálóirtást is ; az emberi Mgyasztásra szánt állatokat és élelmiszereket kísér ő
l í zonyítvánokat, okiratokat .
Továbbá az li. 63 . § (1) bekezdése alapján í i elmiszerlánesfelügyeleti bírságot szab ki
azzal szemben,
tevékenységével vagy mulasztásával az élelmiszer-terrnelésre, ' ásra, -szállításra és -forgalomba hozatalára vonatkoz ó
előállításra, eikldole ';nlsra,
akat
megsze
gi
elvi
.
Mindezekre tekintettel nem tartozhat a NÉ131H hatáskörébe annak megítélése ,
szülő szervezett és nem megfelelő .minőségben nyújtott étkezési lehetőség telyett a amit ,
gyermeke. számára otthonról származó étellel oldja meg gyermekének étkeztetését„ annak
érdekében, hogy gyermeke az iskolai tartózkodása alatt ne éhezzen, tanulási képességét és
figyelmét feantarthassa, mivel az kit. 2 . § (3) bekezdése szerint a 'hatáskörét megállapító
törvény hatálya nem terjed ki az élelmiszer magánfogyasztásra történő előállítására.
Az .ANTZ hatásköre azonban 'kiterjed minden . személyre, valamint a laktussá g
táplálkozási helyzetére, ebből következően a tápláltsági állapotára vonatkozóan táplálkozás egészségügyi vizsgálatokat folytathat valamint feladata az élelmiszerekkel kapcsolato s
í etelmények meghatározása .
közegészségtig
étkezésének biztosnásáyal kapceoletos kérdést azonban állásponto m
A gyermekek
'g szakmai vitája tükrében szükséges megközelíteni, hanem a
szerint nem a
gyermekek mindenek lett álló érdekének egyetemes követelménye fel ől . A gyermeke k
védelméről és a gyámügyi igazgatásról .1997, évi XXXI . törvény (továbbiakban Gva) I „t ,
ttelés arra, hogy gyermeke t
(1) bekezdése értelmében a gyermek eztíláie . tosult és r
Iödéséhez
családban gondozza, nevelje és a gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
való
ellátást
ialamint.
az
szükséges feltételeket - különösen a lak hatást, &kezét', ntházattal
oz és az egészségügyi ellátásához való bozzájutást bizwsítsa .
A Gyvt. 151 . § (2) bekezdése szabályozza az iskolákban nyújtott gyermekétkeztetésr e
vonatkozó főbb szabályokat. így ha a szülő (törvényes képvisel) eltérően nem rendelkezik, a
nem állami fenntartó az általa fertntartottkneyelésisokWási ilstézrnényben, a települési
területén az álleeni
önkormányzat az általa fenntartott óvodában és a k ő:el
, a fenntartó az
intézményfenntartó központ által .Iénraartott nevelésieoktate iiltetti'agy
.iCa
az
óvodai. nevelési
;
egyéb állami fenntartású intézményben a gyermekek és a tanult)
napokon., illetve az iskolai tanítást. napokon biztosítja a déli epe -, flólédcezési és két további
étkezést. A. t őváros közigazgatási területén lé tankerületekben az állami itt (oí íményfenntaltó
központ által fenntartott neve ktsi-oktatási intézményben - a liö.városi önkzmányzat sajá t
tik donában álló ingatlanban működő nevelési-oktatási intézlnények "vételével -

étkeztetést a kerületi önkormányzat biztosítja. A fő városi önkormányzat köteles blatosnatú az
étkeztetést azon evelési-oktatási nleznlenyben, amely mát tulajdonában álló lngailanban
működik. Az étkeztetés biztosítására kötelezett önkormányzat e feladat :hada ellátásához a
közigazgatási területén kívülről érkez ő gyermek, tanuló lakóhelye szerinti önkormányzattó l
hozzájárulást kérhet, lakolai étkezletéeben rév-se tuiőet az (. `.mullt is, aki itt napkozn nem eaaz t
igénybe. Az étkezések közül az ebéd ;elitet t (gm elhelő.
A gyermek tankötelessé Válásakor a/Ule c inga és kötelezetlaeae nem setmtk mag »
hanem a megfelel() étkezés — pl. a meleg étel . napi tttbbs/on étkezés — érdekében a
szülőnek lehetösege van arra, hegy g:tetmeke étkezését szervezett keretek kötetet a
feladatellátására köteles szervt ől megrendehe vagy kedvezményesen igényelje ., akinek pedi g
gyermekek mindenek felett álló érdeke a/ Itta ,. fent Idézett szakasza alapján kötelessége a
megfelelő minőségű étel szol,. .:itatásra . Ha azonban ebben a folyamatban a
szolgáltatásnyújtására köteles fél te ,lgaltaxását nem t-ne -leld szinten nyliltja a szülének
otthonról
tét más módon
joga, hogy e tzolgáltatással ne éljen és gvermekéte
hozott étellel
biztositsa. Alláspontom szerirat geean es egyben kötelezettségéne k
Ieliealwsében a szül ő nem korlátozható . )t abba tigyelesrtrnel kell lenni arra is, hogy az
iskolai étkezések közül csak önmagában ae ebéd is igényelhet ő. ebben az esetben a tanulók
iskola idő ben vak) többszöri étkezése szinten nem a feladatellátására köteles szerv álta l
szervezett módon, llatl n pl. otthonról csomagolt étel fonaajában, vagy iskolai bufehen
vásárolva is megoldható . A kérdés kapcsán ugyanakkor jt)gosan it)gahna/oelk meg, hogy az
otthonról hozott ete] milyen időtartam tz ; tárolási kerulnlető ek mellett fagyasztható
biztonságosaa L a azonban olyan szekmal tettelés . amelyben ontbudamanként nem fogtathatok
a:laat t adok azonban a gyermekek mindenek :olott állt) érdekének egy, a legkevésbé sem
Ilit_
intézmény és a szúf ő
.ízei!ehetö aspektusára, ami a,7
kelne
együttműködésének nélkülözhetetlenae
Az ön által feltett kérdés háttexréhez tartozik hogy 201 augusztus I-jén a
verA éal tő -ipari teimókek elő állításának es totgalmazásának élelmtszetbizlonaílgi feltételeiről
sza5 t a 2011 . (VL 30.) VM rendelet hatályon kívül helyezte a vendéglátó termékek
előállít t ak feltételeiről szóló 6712007 . (VII, 10.) 0KM-KM-I VMtS~ együttes
rendeletet, amely a vendéglátás keretében történő csoportos étkeztetésre unatkozó energiatápaagheviteli . illetve élelmiszer-nyersanyag felhasználási ajánlásokat - a kor-csoportonkén t
megadott napi energia- és tápanyagbevitel ajánlott értékeit, valamint ae egész napos
atáshoz megadot t
étkeztetéshez, a napi hatomseotí étkeztetéshez, és a csak ebéd
értékeket - nem kötelező előírások formájában tart almazta.
Már ekkor 201 I augusztuaáhan az A3B-tat) .?011 . jelentésemben rámutatta m
arra és intézkedést kezdemenyeltein . hogy a táplalkozás-egeszségügyi előírások rőg/llése
ellenőr/én \eget)
mind a kozétkeztetök, mmd a közétkeztetésben tálal ezastogés
illetékes hatóság szántara elengedhetetlen . Kifejtettem azt is, hogy az országos tlsztileor v
2011 . augusztus l-jén a kttzetkeewtok számára közé tett ajanlása (a továbbiakban, Ajánlás t
nem ayujt garanelat a kozétkeztetésben résztvev ő gyermekek szártára biztoaltandó étele k
minosegének menny iségének a betartására.
felkértem a Kormányt, hogy
lentéabe n utca'
.t : m az» tt
intézke sl . é
A
átfogó felülvizsgálatát és
e a kőeétkea t . (tette vonatkozó s
kezde :
a gyermekétkeztetésre
tekodifiká(
.
iát,
Seúkségesne
.tm
egy
egységes,
megfeletu beintö
annak
vonatkozó jogszabály ete ti :kotáaat, amely a F.,)zétkeetetést komplex
valamennyi területét (a köze . ttztetet lőgalmátt taetnen?t i kötet, forrását, költ térítés '
díjak megálap .t.taát, rninő. .,i 6s mennyiségi követelmények meghatározását, a speciáli s
igényű g', crmekek étkezésének biztoslttt itt, az iskolai büfék élelmiszer és ital kínálatát, a
párhuzamos hatósági cilen ő rzések me öntetését, az egészséges ivóvíz használatát,
iskola-egészségügye téren való megerősítését, a fözés és kulturált étkezés tárgyi és személyi
feltételeit) le t e dl .
igazságügyi txainiszter, yale .
Tő ttlts/őri levélváltást követően a kőzd_ ,ietasi
a pl.

g agyi

alláspontj
nemzeti erőforrás miniszteri egyeztetések siirozalat követően lro
javaslatot,
amelynek
Iasgal ra arról tájckastattak, hogy Gyvt alviin .Iaéidoaltasára tettek.
crtclméhen a t őr\ eny felhatalmazza a Kormaavl a g yemlakctkaitatésre vonatkozó részlete s
s/aha lyoaas megalkotására .
módi a Gyvt-t. 011 . évi C? Cl .
i r ország gyű lés 2012 . január 1-jei
alapjait íeihatalmaata a Kormányt, hogy
162
.
§
(1)
bekezdés
zi
pontja
tarrénnyel és a ( tyv I.
rendeletben állapítsa meg a gycrmekétkeztetésre vonatkozó részletes szabaly okai
A szaktárca javaslata alapján azonban= a./ elő/a felhatalmazó rendelkezést az
zággyúlés egy év elmúltával 2013. április 1-jén hatábon kívül helyezte, mert a szaktárc a
szerint az időközben ismételten módosult Gyvt, és az átalakított köznevelési törvény
végrehajtásához kiadott mimaateri rendeleti megfelalaen szabályozza az iskolai étkezé s
kérdését
47, §
Napjainkban a szaklarca az egészségügyről sza)lii 1997. évi C1,1\
tkésztette a
alkezé s alapjait
bekezdés az) pontjában foglalt
l hat Amazó i a
iri)a atkeztető
etét,
antc
:
nak
kiadása
ia
ől
szóló
miniszteri
randa
k
al
t
ea
közétkeztetésr
cégekkel folytatott szakmai vita miatt héslaked k .
Tisztelt Képvisel() ,‘ssaony! Osamten remélem, hogy jékoatataso atxl~al sikerült a
munkája sikeréhez .
helyzetet n)lliden részlatebcl) feltárni, amellyel hozzájárulhatok

akkort

Btalapekl , június

ige

í ííai öntét i,,
i

»n'.:''k Arféséről cos a köznevelési intézmények névltasaaiiiiaaiiiól szóló 20/2012.

iges táplálkozás ]
O.
) A nevelési -oktatási intézményben biztosított közétkeztetés élelmisem -alapimyagaittak beszerzését az
étkegtotés .megszeraeze lehrtit s
szerint ő sszehartgolja a helyi élelmlszeraiapanyag-termeléssel és
el ő iilbtacsal .
(2) tla a nevelési-oktats i
nntartója vagy az intézmény vezetője - amennyiben erre az intim :ny
i
r
alapító okirata ialjogositja - m e
adása )(tatai kólni az intézményben üzemelő élehuiszerártisftó Üzlet %agy
=
–senyét. Ai a:kukruautoma ta rsa köd tetéséra domaséhez beszerzi az i skol -egészségügyi
az egérrsege s
a é aiiayi saaiaalat abban a kérdésben foglal allásí, hagy az ára
Irrias lehet a tantii t
: áni,tsokba k, továbbá hogy tartalmaz-e olyan terméket a iely it
t
k
nevelési-oktat,ís i
mértéket befolyásolására, hogy azzal rnegrarái-ta
tígvelménak, niagatartasaiak
tant s,
munka hatékonyságát ,
ttaérttieny mm
ar iskola-egészségi i
it
aaatzi : ...ja, vezető je nem köthet ma
) A nevelési ,
bekezdésben
meghatározott
ajánlásoknak ,
,ye
s/adat
az
árukínálat
nexn
falai
meg
a
(2)
szolgálat
ttja.
k okai . ha az tsaalai, kollégiumiszül ő i szervezet, khiti av a
a
e aall
r rrrzades madasiiása esetén
a bckrzifí'
1, illata mi=kitdr rés i
ttizle ; nytheaiartáSi 1'Cftdjt'
ű rfez en ~l
ője bcszerai a
nevelési-oktatási
intézmény
vezet
iaiisziiaanttk
megalLtpadásban történő meglétarc} ísahox a
akoia kollégiumi szülő i szervarra közösség és az iskolai, kollégiumi diákönkar=tátaza t
egyetértését .
ea,íelal 42 Az e

i=

