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Az Ön által feltett „ Van-e a Kormánynak arra vonatkozó szándéka, hogy betiltsa az energiaitalo k
forgalmazását a hazai üzletekben a fiatalok számára?” című írásbeli kérdésre — Balog Zoltán
miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom .

A Kormány elkötelezett a táplálkozás-egészségügyi szempontból kedvező összetételű élelmiszerek
fogyasztásának ösztönzése, valamint az egészséges választékba nem illeszthető élelmiszerek
árusításának korlátozása tekintetében . Ezt a célkitűzést szolgálja a - népegészségügyi termékadóról
szóló 2011. évi CILI. törvény is (a továbbiakban: Neta), amelynek segítségével a bizonyította n
egészségügyi kockázatot hordozó élelmiszerek, így például a jelentős koffein-tartalmú illetve metil-
xantint és taurint tartalmazó energiaitalok fogyasztását — els ősorban a leginkább érintett fogyasztó i
csoportokban, az iskolás gyermekek, serdül ők és fiatal felnőttek körében — kívánjuk visszaszorítani .
A nevelési-oktatási intézmények m űködéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet az energiaitalokkal kapcsolatosan további elő írásokat tartalmaz,
amelyek szerint a nevelési-oktatási intézményben, valamint az intézményen kívül a gyermekek ,
tanulók részére szervezett' rendezvényeken a Neta hatálya alá tartozó élelmiszer, így a törvénybe n
szereplő meghatározás szerinti energiaital nem árusítható, továbbá ezek az élelmiszerek a z
intézményben, és az intézményen kívül a gyermekek, tanulók részére szervezett rendezvényeken ne m
fogyaszthatóak .
Az „Egészséges Magyarország 2014-2020” Egészségügyi Ágazati Stratégia népegészségügy i
programterületével összhangban el őkészítésre került a Táplálkozás-egészségügyi Szakpolitikai
Program, amelynek kiemelt cselekvési területe az egészséges választás elérhet ővé tétele a fogyasztók
számára .
A területet érintő tervezett intézkedések között szerepel az energiaitalók fogyasztásának korlátozásár a
vonatkozó szabályozás kidolgozása, amelynek egyik lehetősége a kereskedelmi forgalomban lévő
energiaitalok maximális térfogategységeinek meghatározása és annak ellenőrzése. A jogszabály
megalkotásához szükséges törvényi szint ű felhatalmazó rendelkezés megalkotásra került .
Az Ön által is említett litván példa esetleges hazai alkalmazását az Egészségügyért Felel ős
Államtitkárság meg fogja vizsgálni .

Budapest, 2015 . április 28 .
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Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014. (II . 24 .) OGY határozat 2 . melléklet

43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Dr . Oláh Lajos

(független) országgyűlési képviselő „Van-e a Kormánynak arra vonatkozó szándéka, hogy

betiltsa az energiaitalok forgalmazását a hazai üzletekben a fiatalok számára?” című,
K/4370. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat.

Budapest, 2015 . április 28 .
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