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Tárgy: "Ki és milyen módon ellenőrzi a házhoz szállított ételek min őségét? Van-e
bármilyen el őírás az ételek kiszállítására vonatkozóan, hogy azok ne romoljanak meg a
harmincöt fokos h őségben sem?" című írásbeli kérdésre adott válas z

Tisztelt Képviselő Asszony!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdése alapjá n
K/16609. számon hozzám benyújtott, "Ki és milyen módon ellenőrzi a házhoz
szállított ételek minőségét? Van-e bármilyen el őírás az ételek kiszállításár a
vonatkozóan, hogy azok ne romoljanak meg a harmincöt fokos hőségben sem? "
című írásbeli kérdésben szereplő 6 kérdésre a következ ő választ adom .

• „Ki és milyen módon ellen őrzi a házhoz szállított/kiszállított ételek min őségét?”

A vendéglátás, ezen belül a közétkeztetés (a továbbiakban együtt : vendéglátás)
hatósági élelmiszer ellenőrzési feladatait – melybe beletartozik a kiszállított étele k
ellenőrzése is – a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szerve k
kijelöléséről szóló 383/2016 . (XII. 2.) Korm. rendelet 13 . § alapján a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban : NÉBIH), a Pest Megye i
Kormányhivatal, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró
megyei kormányhivatalok, a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági é s
állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalai látják el . Az eljáró hatóságok
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ellenőrzési terveket állítanak össze az illetékességi területükön működő vendéglátó
vállalkozások ellen őrzése érdekében, melynek során figyelembe veszik a takarmány -
és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkoz ó
szabályok követelményeinek történ ő megfelelés ellen őrzésének biztosítása céljábó l
végrehajtott hatósági ellen őrzésekről szóló Európai Parlament és a Tanács
882/2004/EK rendelet 41-43 . cikk valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról ,
valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015 . (III. 30.) Korm .
rendelet 7-8. § el őírásait .
A NÉBIH szakmai irányító tevékenysége keretében a megyei kormányhivatalok, a
NEBIH által kiadott és kötelezően alkalmazandó szakmai eljárásrendeknek ,
útmutatóknak megfelel ően végzik az ellenőrzéseiket és szakmai tevékenységüket ,
végrehajtják a NÉBIH által kiadott ellen őrzési és mintavételi terveket .

„Van-e bármilyen előírás az ételek kiszállítására vonatkozóan, hogy azok n e
romoljanak meg a harmincöt fokos hőségben sem?”

Az Európai Unióban — így Magyarországon is — az élelmiszer-vállalkozók felel ősségét
az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet (a továbbiakban : 852/2004/EK
rendelet) határozza meg. A rendelet 1 . cikke értelmében az élelmiszer-biztonság
elsődleges felelősségét az élelmiszer-iparivállalkozó viseli . A vállalkozó felelőssége
az étel elkészítésével nem fejez ődik be, hiszen mind a közétkeztetés, mind a
vendéglátó tevékenység az étel fogyasztónak történ ő átadásával fejeződik be. Ebbő l
következően az étel házhozszállítása közvetlen kiszállítás esetén az ételt készít ő
vállalkozó, szállító cég általi kiszállítás esetén a szállító vállalkozás felelőssége.
(Amennyiben a fogyasztó maga viszi haza a konyháról, vendéglátó egységb ől az ételt ,
úgy a felelősség is az övé, az élelmiszer-vállalkozó felel őssége az átadásig tart . )
A 852/2004/EK rendelet II. melléklet IV . fejezet (7) szakasza tartalmaz előírásokat az
ételek szállítására vonatkozóan : „szükség szerint az élelmiszerek szállítására szolgál ó
járműveknek és/vagy szállítótartályoknak alkalmasnak kell lenniük arra, hogy az
élelmiszereket megfelelő hőmérsékleten tartsák, valamint hogy lehetővé tegyék e
hőmérsékletek figyelemmel kísérését”. A „megfelel ő hőmérséklet” meghatározás a
nemzeti jogszabályunkban, a vendéglátó-ipari termékek el őállításának és forgalomb a
hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeir ő l szóló 62/2011 . (VI . 30 .) VM rendeletben
került meghatározásra . A rendelet értelmében az étel h őmérséklete elkészítésétő l a
kiszolgálás, felszolgálás megkezdéséig nem csökkent +63 °C alá . Amennyiben nincs
lehetőség az étel melegen tartására, akkor az elkészült ételt gyorsan le kell h űteni ,
hűtve kell tárolni, és hűtve kell kiszállítani . A hű tőtér hőmérséklete 0 - +5 °C lehet. Az
ételek kiszállításánál a megfelel ő hőmérsékletet kell betartani, vagyis a házho z
szállított étel h őmérséklete legalább +63 °C, illetve legfeljebb +5 °C lehet .
Fontos, hogy mind az ételeket készít ő-, házhoz szállító élelmiszer-vállalkozók, mind
az ételeket megrendelő fogyasztók is tudatában legyenek annak, hogy vanna k
bizonyos étel-csoportok, amelyek kiszállítása rendkívül kockázatos, ezért kerülendők .
A Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlata Útmutató (a továbbiakban: GHP)
6.1 ., 6 .8 ., és 6.10 . fejezete segít a vállalkozóknak a melegen tartás-, hűtve tárolás- ,
kiszállításra vonatkozó el ő írások élelmiszerbiztonsági szempontból megfelel ő
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gyakorlati alkalmazásában . Az Útmutató a NÉBIH honlapján elérhet ő , és ingyenese n
letölthető, valamint 10 .000 példányban a VM segítségével kiadásra, és a NÉBIH ,
valamint a Kormányhivatalok munkatársainak közrem űködésével a közétkeztetést- ,
vendéglátást végző vállalkozásokhoz eljuttatásra is került .

• „Van-e arra vonatkozó előírás, hogy bizonyos ételeket milyen módon kel l

szállítani? ”

A 852/2004/EK rendelet el őző ekben már ismertetett II . melléklet IV . Fejezete ,
valamint a GHP 6 .10 . fejezete tartalmaz előírásokat, elvárásokat .

• „ Van-e arra vonatkozó előírás, hogy bizonyos ételeket mennyi időn belül kel l

eljuttatni a fogyasztóhoz, ahol azt megeszi, vagy azt megfelelően tárulni tudja? ”

Ilyen előírás nincs, azonban Az élelmiszerjog általános elveir ől és követelményeirő l ,
az Európai Élelmiszerbiztonság Hatóság létrehozásról és az élelmiszerbiztonságr a
vonatkozó eljárások megállapításáról szóló EU parlamenti és EK Tanács rendelet ( a
továbbiakban : 178/2002/EK rendelet) Preambuluma szerint az élelmiszer-vállalkoz ó
van a legjobb helyzetben ahhoz, hogy felépítse az élelmiszerszállítás biztonságo s
rendszerét, és gondoskodjon ar ról, hogy az általa szállított élelmiszer biztonságo s
legyen, ezért az ő elsődleges jogi felel őssége az élelmiszerbiztonság garantálása .
Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai
Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkoz ó
eljárások megállapításáról szóló Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelet
14. cikke szerint nem biztonságos élelmiszer nem hozható forgalomba . Az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletér ől szóló 2008 . évi XLVI . törvény 14 . § (2 )
bekezdése szerint az élelmiszer biztonságosságáért és min őségéért az élelmiszer
előállítója — a fogyaszthatósági, illetve a min őségmegőrzési időtartam lejártáig —
felelős .
A GHP Útmutató 6 .8. fejezete tartalmazza a készételek kezelésére, tárolásár a
vonatkozó jogszabályi el őírásokat, valamint élelmiszerbiztonsági elvárásokat, javasol t
fogyaszthatósági id őket .

• „Miként néz ki mindez a közétkeztetés terén és miként szabályozzák mindezt a

piaci ételszállítás területén?”

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szervek hatósági ellenőrzéseinek része az ételszállítás
vizsgálata . Nem megfelelőség észlelése esetén hatósági intézkedések megtételére kerü l
sor. A hatósági ellenőrzéseken túl a NÉBIH 2015 . évben elindította a
,.Minőségvezérelt közétkeztetés" programját . Ez év júliusáig a főzőkonyhák csaknem
teljes körű vizsgálatára sor került, 3200 f őző-, és 900 tálalókonyha teszt-auditja történ t
meg, az auditált konyhák 1,3 millió f őt látnak el . Az audit része az ételek szállítására
vonatkozó körülmények, technikai feltételek vizsgálata is .
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• ,,Valamin/ az is érdekelne, hogy s űrűbbek-c az ellen őrzések orz éttertnekl en . a

közétkeztetést végző kamvhúkvn, naenzúkon a nyári h őségben? '

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szervek ellen őrréseiket kockázati besorolás alapján
végzik. Amennyiben a Megyei Kormányhivatal, vagy tárási hivatalána k

élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró munkatársa i

valamelyik. illetékességi területükön működő konyha, vendéglátó egység

tevékenységét ételszállító tevékenységét kockázatosnak ítélik . úgy gyakoribb

ellenőrzésre kerül sor .

Remélem. hogy kérdéseire adott válaszom aggodalmát eloszlatta .

Budapest, 2017 . július „

Üchvözlettel :
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