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Tisztelt Képvisel ő Asszony és Tisztelt Képvisel ő Úr !

Az Önök által felvetett „Mi az oka annak, hogy szeptember helyett jöv ő év január 1 :jén lép
hatályba a közétkeztetésről szóló rendelet?” című írásbeli kérdésre — Balog Zoltán miniszte r
úr megbízásából — az alábbi választ adom .

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014 . (IV. 30 . )
EMMI rendelet megalkotását széleskörű társadalmi és szakmai egyeztetés el őzte meg .

Az új rendelet révén a közétkeztetés egészségesebbé válik, változatosabb lesz az étrend, töb b
tejet és tejterméket, zöldséget-gyümölcsöt, teljes ki őrlésű gabonát kapnak az ellátottak,
kevesebb lesz az ételek só-, cukor- és zsírtartalma .
Sótartalmú kényelmi termékek a jövőben már nem használhatók fel önmagukban
ételkészítésre (azaz pl . levesporból nem készíthető leves), a zsíros húsok és felvágottak
felhasználása is korlátozott lesz . Folyadékpótlásra csak egészséges italok adhatók (így pl .
megszűnik az "agyoncukrozott" tea) .

Bár a rendelet tervezett el őírásai már hosszú ideje ismertek voltak, a rendelet megjelenésé t
követően egyes önkormányzatok mégis úgy látták, hogy az új követelmények teljesítésére
nincsenek kellően felkészülve . Ahogy a beszállítói szerz ődéseket is naptári évre tervezik, úgy
a meglévő szerződéseket sem tudják év közben módosítani .

A Kormány — mérlegelve a Megyei Jogú Városok Szövetségének kérését — úgy döntött, hogy
a rendeletet jövő év januárjában lépteti hatályba .

Budapest, 2014 . augusztus 29 .
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Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II . 24 .) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten Dr. Szél Bernadett és Sallai R .
Benedek (LMP) országgyű lési képviselők által feltett „ Mi az oka annak, hogy szeptember
helyett jövő év január 1:jén lép hatályba a közétkeztetésről szóló rendelet?” című, K/1066 .
számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2014. augusztus 29 .
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