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ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISELŐ

Írásbeli választ igénylő kérdés

Dr. Kövér László úrna k
az Országgyűlés elnökének
Helyben
Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, az Országgy űlésről szóló 2012 . évi
XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 46/1994.
(IX .30.) OGY határozat 91 . § (1) bekezdése alapján „Lehetséges-e otthonról hozott étele k
fogyasztása?” címmel írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani Szabó Mátéhoz, a z
alapvető jogok biztosához.
Tisztelt Biztos Úr !
A jogszabályok jelenleg nem adnak világos útmutatást azzal kapcsolatban, hogy lehetséges-e ,
és ha igen, milyen esetekben és milyen feltételekkel az otthonról hozott ételek fogyasztása a z
oktatási intézmények ebédlőterében . Több olyan eset is tudomásunkra jutott az utóbbi időben,
ahol a szülők — tehetetlenül állva a nem megfelelő színvonalú közétkeztetést végző
vállalkozással és a vele szerződött önkormányzattal szemben — lemondták gyermekei k
ebédjét, és saját szervezésben, otthonról hozott étellel oldották meg gyermekeik étkeztetését .
Természetesen az volna kívánatos, hogy a szervezett közétkeztetés legyen olyan színvonalú ,
hogy a szülők ne kényszerüljenek saját maguk gondoskodni gyermekeik ellátásáról . Jelenleg
azonban a minőségi közétkeztetés — táplálkozás-egészségügyi el őírásokról szóló jogszabály
hiányában, valamint a kiszervezett közétkeztetés anomáliái miatt — nem kikényszeríthető.
Az egyik budapesti kerület iskolájában kialakult gyakorlattal kapcsolatban egymássa l
ellentétes állásfoglalást adott ki az ÁNTSZ és a NÉBIH. Az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvos i
Hivatala a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, és közoktatási intézményekben alkalmazand ó
különleges étrendek, valamint a magánháztartásban készített ételek oktatási intézményekbe n
történő fogyasztásával kapcsolatos szakmai állásfoglalására hivatkozott, amely csak a sajáto s
táplálkozási igény ű gyerekek nem szervezett formában történő étkeztetésére vonatkozóan
tartalmaz részletes ajánlásokat . Emellett megállapítja, hogy a magánháztartásban készítet t
ételek oktatási intézményben történő fogyasztását csak orvosi, illetőleg vallási indok esetén
tartja elfogadhatónak, egyéb esetben a gyermekek különleges étrendekkel (pl . vegetáriánus
étkezés különböz ő formái) való étkeztetését nem javasolja .

A NÉBIH ugyanakkor azt írja ugyanezen esettel kapcsolatos állásfoglalásában, hogy „ a
szülők egyedi szervezésében, a saját gyermekük ellátását biztosító étkezés lehet őségét nem
tiltja jogszabályi előírás . Az ilyen ellátás els ődleges felelőssége a szülőké. Ennek egyedi
helyi, intézményen belüli szabályozása, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltétele k
biztosítása az intézményvezetés és a szül ők közös kompetenciája. A nem szervezett
étkeztetésből származó étel iskolai ebédlőtérben zajló elfogyasztása nem jelent
élelmiszerbiztonsági kockázatot .”
Mindezek alapján az lenne a kérdésem Biztos Úrtól, hog y
- lehetséges-e, és ha igen, milyen esetekben az otthonról hozott ételek fogyasztása ?
milyen feltételekkel lehetséges az otthonról hozott étel fogyasztása az iskola/óvod a
ebédlőterében?
Megtisztelő válaszát előre is köszönöm !
Budapest, 2013 . június 7.

független képviselő
(LMP)

