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Az Országgyű lésrő l szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján K/11212 .
számon az Emberi Er őforrások Minisztériumát vezető miniszterhez benyújtott, „Hogy lehet
elégtelenre vizsgáznia egy közkonyhának?” című írásbeli kérdésére illetékességből a
következő választ adom.

Mindenekelőtt szeretném leszögezni, hogy a Kormány kiemelt figyelmet fordít a
közétkeztetés javítására. A Földművelésügyi Minisztérium és a Nemzeti Élehniszerlánc-
biztonsági Hivatal (a továbbiakban : NÉBIH) minőségvezérelt közétkeztetés programj a
Európában egyedülálló módon az élelmiszerbiztonsági megfelel őség minősítésén túl vizsgálj a
a közétkeztetésben előállított ételek minőségét is, jelenleg teszt jelleggel .

A tesztidőszak alatt történik meg a felülvizsgálatok során alkalmazott, közel 150 kérdésb ő l
álló kérdéslista finomhangolása, a szakmai fórumokon a közétkeztet ő vállalkozásokkal
történő egyeztetés, a feltárt típushibák javításához szükséges erőforrások biztosításának
felmérése . A Vidékfejlesztési Program keretében kidolgozás alatt áll a közétkeztetésbe n
résztvevő létesítmények (főző-, tálaló-, és befejező konyhák) infrastrukturális fejlesztésé t
szolgáló támogatási rendszer . Ezt a munkát nagymértékben segítik a tesztid őszak alatt

felgyű lt tapasztalatok. Mindezek mellett ezen időszak alatt folyik a jogszabályi környeze t
kialakítása, mely munkához szintén elengedhetetlenek a tesztid őszak tapasztalatai .
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A minősítés a NÉBIH honlapján nyilvánosságra hozott, élelmiszerbiztonsági é s
élelmiszermin őségi szempontokat tartalmazó kérdéslista alapján zajlik . Az értékelés során
kiemelt elemként vizsgálják a biztonságos üzemeltetést, m űködést, valamint a friss é s
minőségi alapanyag felhasználást, illetve a működéshez szükséges strukturális követelmények
meglétét, karbantartottságát . A minősítés során alkalmazott kérdéslista túlmutat a
jogszabályokban rögzített élelmiszerbiztonsági előírásokon, hiszen felöleli a min őség
vizsgálatát is, ezt a közétkeztetésben étkezők érdekében alakítottuk ki így . Hisszük, hogy a
közétkeztetés csak úgy újítható meg, ha feltárjuk a hibákat, szembenézünk ezekkel, é s
megtaláljuk a javításukhoz szükséges utat, erőforrásokat .

Ennek jegyében valamennyi konyha, így az elégtelen minősítésű konyhák is, a hibák
felszámolását segítő egyéni szakvéleményt kaptak . Az elégtelen minősítésű konyhák a
szakvélemény alapján intézkedési tervet készítettek . Ezeknek a konyháknak a többsége az
ismételt minősítésen várhatóan jobb eredményt fog elérni, mert többségük a beruházást ne m
igénylő hibajavításokat azonnal megkezdte, és egyesek ezen túlmen ően fejlesztésbe kezdtek ,
illetve a nyári szünet idejére betervezték azt, továbbá megkapták a NÉBIH honlapjáró l
ingyenesen letölthető nemzeti jó higiéniai útmutatót .

A minősített 1701 főzőkonyhából (ezeken a konyhákon az ellátottak száma összesen 78 4
428 fő) 124 főzőkonyha jeles (ezek nagyobb kapacitású konyhák), 529 konyha jó min ősítés t
kapott (ez a megvizsgált konyhák 38 %-a) . Az általuk ellátottak száma meghaladja a 370 00 0
főt, azaz a vizsgálattal érintett ellátottak közel felét (47,1%) .

A NÉBIH-hez beküldött létesítmény-nyilvántartási adatok szerint 3000-3500 főzőkonyha
és 6000-6500 tálalókonyha üzemel Magyarországon . Ezek a létesítményadatok
természetszerű leg folyamatosan változnak . Becsült adatok szerint az általuk ellátottak száma
1,5-2 millió fő , mely felöleli az egészségügyi és szociális ellátórendszerben, oktatásban ,
büntetés-végrehajtási intézetekben, illetve munkahelyi étkeztetésben részesül őket. Az
ellátottak száma időszakonként, pl . iskolai szünidő ideje alatt jelentősen változhat.

A két legfontosabb kormányzati szándék az, hogy a közétkeztetési ellátás színvonal a
jelentősen emelkedjen, illetve bevonásra kerüljenek a helyi termelők, a helyi vállalkozások is .

A közétkezetésen belül kiemelt területnek min ősül a gyermekétkeztetés, hozzájárulva ezze l
a felnövekvő generáció fejlődéséhez. E feladatot jelenleg els ősorban a település i
önkormányzatok Iátják el az egyes – gyennekek nevelését, oktatását biztosító –
intézményekben, valamint ezen túlmenően, 2016-tól kezd ődően az egyes tanítási szünetekben
is. A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint a helyi önkormányzatok számára a szociális é s
a köznevelési feladatok keretében ellátott étkeztetéshez biztosít a központi költségveté s
támogatást . Általánosságban elmondható, hogy mára a gyermekétkeztetési feladatellátás
központi finanszírozása ténylegesen fedezi a ráfordításokat, költségeket .

Finanszírozási szempontból az alábbi táblázat mutatja be a gyermekétkeztetési feladato k
központi költségvetési támogatását, amelyet az állam 2010-t ő l az önkormányzatok részér e
biztosított.
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milliárd forint

Gyermekétkeztetés
támogatása

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Intézményi
étkeztetés

29,76 29,76 29,76 44,80 52,70 61,08 67,24 67,24

Szünidei étkeztetés 2,40 2,40 2,40 2,40 2,64 3,00 5,30 6,67

Összesen 32,16 32,16 32,16 47,20 55,34 64,08 72,54 73,91

A fenti táblázatból egyértelm űen látható, hogy a Kormány évre-évre igen jelentős –
milliárdos nagyságrend ű – többletforrást bocsátott rendelkezésre a feladat hatékony ellátás a
érdekében .

A 2015 . évben a központi költségvetés az eredeti el őirányzat szerint már 58,0 milliárd
forintot biztosított az intézményi gyermekétkeztetésre, amely 2014-hez képest 10 %-o s
többlettámogatást jelentett. Emellett 2015-ben a nyári gyermekétkeztetés jogcímen – a 2014 .
évhez képest további 360,0 millió forintos többletet jelentő – 3,0 milliárd forint állt
rendelkezésre, amelyet pályázat útján igényelhettek az önkormányzatok . Megjegyzendő az is ,
hogy a 2015. évi eredeti előirányzat 3,08 milliárd forinttal, az ingyenes bölcsődei és óvodai
étkeztetés kiterjesztéséb ő l adódó, időarányos többletigénnyel megemelésre került.

A 2016 . évi költségvetési törvény alapján a gyermekétkeztetés forrásai önkormányzat i
körben a 2015 . évi módosított elő irányzathoz képest 8,46 milliárd forinttal növekedtek . Ebbő l
6,16 milliárd forint az intézményi gyermekétkeztetés támogatására szolgál, amely feladatr a
így 67,24 milliárd forint áll rendelkezésre, tartalmazva az ingyenes étkeztetés kiterjesztéséne k
és az egészséges táplálkozást szolgáló előírások éves hatását .

Emellett a 2016 . évi költségvetés a szünidei étkeztetésre 5,3 milliárd forintot biztosít ,
amely összeg a 2015. évben nyári gyermekétkeztetést szolgáló 3,0 milliárd forint
átcsoportosításából, további 1,5 milliárd forint bevonásából, valamint a 2016 . év elején, az
önkormányzati adatszolgáltatást követően 800,0 millió forint e célra történő
átcsoportosításából tevődik össze.

A 2017. évi költségvetési törvény szintén emelt összeg ű támogatást nyújt az étkeztetési
feladatok ellátására, azaz – a 2016. évben eredetileg e célra szánt összegen felül – tovább i
2,17 milliárd forint összeggel járul hozzá a rászoruló gyermekek tavaszi, nyári, őszi és téli
szünidő alatt biztosítandó déli főétkezéséhez.

Ezen túlmenően kiemelendő , hogy a Kormány a 2015 . évtől kezdődően – 1,0 milliárd
forint keretösszegben – elindította a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések
támogatására szolgáló programsorozatot, amely pályázat benyújtására az önkormányzatokna k
idén és következő évben is megvan a lehetőségük. A fentieknek megfelelően kijelenthető ,
hogy ma Magyarországon a gyermekétkeztetés rendszere hatékonyan és jól működik .

Összefoglalva, a Kormány kiemelt célját érvényesítve jövőre még több forrás jut a
gyermekétkeztetés biztosítására, amelynek már a 2016 . évi előirányzata is egyértelmű
prioritást tükröz. Az intézményi és a szünidei étkeztetésre 2017-ben a költségvetési törvén y
mindösszesen 73,91 milliárd forint összegben nyújt fedezetet . E célokhoz kapcsolódv a
továbbra is biztosítottak azok a fejlesztési források is, amelyek az óvodák kapacitásb ővítését,
az önkormányzati konyhák fejlesztését szolgálják .
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Fontos változás továbbá, hogy 2016-tól kezd ődően az önkormányzatok kötelező
feladataként jelenik meg a rászoruló gyermekek szünideí étkeztetése, amelyre 2017-ben emel t
összegű forrás kerül biztosításra . Tekintettel arra. hogy a szakmai jogszabályokban élese n
elválasztásra kerül az intézményi és szünidei étkeztetés, a támogatási rendszert is eltérő
alapelvek mentén kialakítva indokolt e két típusú étkeztetést külön jogcímen finanszírozni .

Remélem, hogy tájékoztatásom választ adott a Képvisel ő Asszony részéről felmerült
kérdésekre .

Budapest, 2016 . július „
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