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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 05 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Horváth Zsolt vagyok, az Egészségügyi bizottság ellenőrző albizottságának 
vezetője. Körünkben tisztelhetjük a főbizottságunk elnökét, dr. Kovács József elnök urat, 
amely nagy megtiszteltetés nekünk, rendszeres látogatója a bizottsági ülésnek. A képviselő 
urakat nem mutatom be, hiszen amikor majd megszólalnak, úgyis be fognak mutatkozni. 

Szeretném elmondani önöknek, hogy a bizottsági ülést körülbelül két órára tervezzük. 
Szeretnék mindenkinek szót adni, aki jelen van, először önöké lenne a szó, körülbelül 1 óra, 1 
óra 10 perc az összes idő, amit erre tudunk szánni, ezt követően adnám meg a reagálás 
lehetőségét a képviselő uraknak. Utána önöket megilleti a viszontválasz lehetősége, majd a 
képviselők reagálhatnak az önök válaszaira, viszontválaszaira. 

Általában egy jó hangulatú bizottsági ülés szokott lenni, ez a bizottság nem a politikai 
különbségekről, hanem általában a felvetett témának a körüljárásáról szól. Nyilvánvaló, hogy 
mindnyájan valamilyen oldalról értünk valamilyen értékrendhez, ez adhat különbséget a 
képviselők reakcióiban, de alapvetően nem a képviselők politikai csatájáé a főszerep ebben a 
bizottságban. 

Akkor elkezdjük a bizottsági ülésünket. Meg kell állapítanom, hogy a bizottságunk 
helyettesítések nélkül is határozatképes, de a helyettesítésekkel együtt pedig teljes mértékben. 
A mai napirendünk szokás szerint két pontból áll. Az első napirendi pont a közétkeztetés, a 
gyermekétkeztetés, iskolai büfék kínálatának hatása a gyermekek fejlődésére és egészségére, 
illetve az egyebek. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e más javaslatuk vagy észrevételük a 
napirenddel kapcsolatosan. (Nincs jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Akkor aki egyetért a 
napirenddel, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Egyhangú. 

A közétkeztetés, a gyermekétkeztetés, iskolai büfék kínálatának hatása a 
gyermekek fejlődésére és egészségére 

Így a mai ülésünk napirendjét elfogadtuk. Martos Évának, az Országos Élelmezés- és 
Táplálkozás-tudományi Intézet főigazgatójának adom meg először a szót, aki egy előadással 
készült. 

A meghívott vendégek előadásai 

Dr. Martos Éva (Országos Élelmezés- és Táplálkozás-tudományi Intézet) 

DR. MARTOS ÉVA főigazgató (Országos Élelmezés- és Táplálkozás-tudományi 
Intézet): Köszönöm szépen a lehetőséget. Azt a felkérést kaptam, hogy a vizsgálataink és 
felméréseink alapján foglaljam össze a jelenlegi helyzetét elsősorban a gyermekétkeztetésnek, 
illetve lényegében az iskolai táplálkozás-egészségügyi környezetet, hiszen a büfé, az 
automatakínálat is ide tartozik. 

Engedjék meg, 20 percet kaptam erre, itt az órám, igyekszem rövid lenni. Tehát a 
közétkeztetés feladatából induljunk ki, mert azt gondolom, ez nagyon fontos, hogy ezt 
definiáljuk. 

A közétkeztetés feladata. Nemcsak a gyerekekre vonatkozik a közétkeztetés, hanem ez 
vonatkozik a kórházi betegektől kezdve a felnőttekre, a szociális étkeztetés részeként 
ellátottakra, a lényeg, hogy az egészségi állapotának, élettani, energia- és tápanyagigényének 
megfelelő összetételű és jellegű tápanyagot vagy táplálékot juttasson a közétkeztetés a 
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megfelelő időben. Ezt azért hangsúlyoznám, mert a délután 6-kor kapott első étkezés nem 
tartozik az egészséges étkezés közé, tehát ez is fontos. 

Mi a feladata továbbá? Hogy megismertesse az egészséges táplálkozást, befolyásolja a 
helyes táplálkozási magatartás, kultúra, ízlés kialakítását, és hozzájáruljon az egészség 
megőrzéséhez. 

Időnként itt teszek egy-egy megjegyzést. Nehezen elfogadható ilyenformán az, ha 
ebből a feladatsorból indulunk ki, amikor a közétkeztető cég azt mondja, hogy azért főzzük 
ezt, mert a gyerek nem eszi meg. Nyilván egy váltásnál nem lehet egyik napról a másikra, de 
ha ez az üzenetünk és így állunk hozzá, akkor soha az életben nem fogunk tudni egy 
egészséges táplálkozási szokást kialakítani. 

Aminek a rezüméjét próbálnám most összefoglalni, ez két felmérésünk, mind a kettőt 
az ÁNTSZ segítségével végeztük, az ÁNTSZ-hálózat bevonásával. Az egyik 2008-ban volt, a 
kiosztott dossziékban megkapták részletesen ezt a kiadványt, ami összefoglalja, hiszen ennyi 
idő alatt nyilván nem lehet minden részletre kiterjedni, ami az általános és középiskolásokat 
illeti, ez egy 2008-as felmérés, ahol az összes akkor működő általános és középiskolában 
megtörtént a vizsgálat, kérdőíves felmérés volt, az iskolai táplálkozás-egészségügyi 
környezetet célozta elsősorban. A 2009-es óvodai felmérés ezer óvodás, 948 óvodában 
sikerült – és ez egy nagyon-nagyon jó visszajelzés, egy nagyon jó arány – megvalósítani. Ez 
azt jelenti, hogy az összes óvodás 20 százalékáról képünk van, 75  271 óvodás jár ebbe a 948 
óvodába. Itt kérdőívvel fordultunk a szülőkhöz, az óvodához, a közétkeztető céghez, valamint 
mintát is vettünk egy kisebb almintában a felszolgált ételeknek a laboratóriumi vizsgálatára.  

Néhány eredmény. Az adagolási útmutató. Annyit még elmondok, hogy jelenleg egy 
67/2007-es, többtárcás rendelet szabályozza a közétkeztetést, ezt fontos tudni, és azt is fontos 
tudni, hogy ebben a rendeletben a gyerekeknek lényegében nem előírás szerepel, hogy mit 
kell a közétkeztetésnek nyújtani, hanem ajánlás különböző korcsoportokra. Ez az ajánlás kitér 
az energiára, a különböző tápanyagokra, a vitaminokra, ásványi anyagokra, tíz nap alatt 
szolgáltatott egyes nyersanyagok mennyiségére, nem egy könnyen kezelhető, de ajánlás, nem 
előírás. 

Amit itt mutatok, ez az adagolási útmutató, hogy kint van-e az iskolákban, illetve 
hogyan néz ki ez az óvodákban. Energiabevitel szempontjából nem mindegy, hogy az a 
gyerek 3 evőkanálnyit kap abból a pörköltből vagy egy evőkanálnyit kap. Nyilván ehhez kell 
viszonyítani, amikor értékelünk egy étrendet például energia szempontjából, és a közétkeztető 
cég is egy személyre vonatkoztatva végül is egy kiszabat alapján dolgozik, tehát amennyiben 
3 evőkanál van 1 evőkanál helyett, az háromszor annyi energiabevitel, mint az adott 
korcsoport esetében. Itt regionális bontásban látjuk a helyzetet. Jól látszik, hogy ki kellene 
helyezni adagolási útmutatót, országos átlagban azt mutatnám, az adagolási útmutató csak 40 
százalékban volt kihelyezve, volt olyan régió, ahol rosszabb volt, volt, ahol jobb.  

A tápanyagigény figyelembevételének gyakorisága azt jelenti, hogy az a közétkeztető 
cég, amelyik ellát például kórházat, ellát idősotthont, ellát óvodát, ott nem lehet ugyanazt a 
mennyiséget és ugyanazt a típusú ételt felszolgálni. Nyilvánvaló, hogy egy óvodásnak egy 
szárazbabfőzelék nem egy ideális étrend hetente háromszor. 

A következő: szintén, itt már egy picit túllépek az adagoláson, ez az óvodai 
felmérésből egy kis adalék, itt azt látjuk, hogy az óvodásoknál – azonos korú gyerekekről van 
szó – elő tudott fordulni, hogy az egyik 60 dkg ételt kapott, az óvodának az egész napos 
étkeztetés 65 százalékát kell biztosítani, a másik pedig 1 kiló 30 dkg-ot. Itt ez úgy történt, 
hogy behozták az ÁNTSZ-kollégák a mintát, összegyűjtötték a közétkeztetés által felszolgált 
mennyiséget, és annak megmértük a tömegét. A tömegtől függetlenül is, tehát ez is azt 
mutatja, hogy össze-vissza történik az adagolás. Megjegyzem, az óvodák jelentős részében 
tálalókonyha van. Ez azt jelenti, hogy vagy az önkormányzat vagy pedig egy nagyobb cég az, 
amelyik főz, és elviszi, eljuttatja az óvodába az ételt. 
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Amit itt még látunk és nagyon riasztónak tűnik ezen a ábrán, és azt gondolom, ez a 
vizsgálat is egy lehetőséget jelentett ahhoz, hogy erről itt be tudok számolni, hogy megmértük 
az óvodákban felszolgált ételek sótartalmát. A só egy közegészségügyi, táplálkozás-
egészségügyi kockázat. Nem vitás évtizedek óta, hogy a sóbevitel és a magas vérnyomás, az 
agyvérzés, a szív- és érrendszeri betegségek között szoros, legmagasabb szintű tudományos 
összefüggés van. A sóbevitelt csökkenteni kell. Megnéztük, hogy vajon, az óvodai étkezésnek 
mennyi a sótartalma.  

Ha azt mondjuk – márpedig azt mondjuk -, hogy az ilyen korú gyerekek esetében a 
napi megengedett sóbevitel 3 gramm, és az óvoda biztosítja az egész napi étkezésnek 
körülbelül a 70 százalékát, akkor ez 2 gramm lehetne összesen. Ehelyett 6,8 gramm, ami azt 
jelenti, hogy majdnem a négyszerese, amit az óvodás gyerek az óvodában, ha úgy tetszik, 
kiszolgáltatottan kap sót, aminek a hátterében számos dolog van. Főleg az ételkészítési 
eljárások, főleg az, hogy olyan konyhatechnika van, ami nem megfelelő, hogy az élelmiszerek 
közül a feldolgozottabbakat választjuk, aminek eleve magas a sótartalma, hogy megsózzuk az 
ételt és még hozzáteszünk sótartalmú ételízesítőt. Tehát ennek a háttere komplex, de azt 
gondolom, hogy ez egy súlyos táplálkozás-egészségügyi kockázat. 

Ebben a bizonyos rendeletben, amiről szóltam, van egy ajánlás arra vonatkozóan, hogy 
tíz nap alatt összesen az egyes nyersanyagokból mennyit lehet felhasználni. Nem megyek 
rajta végig, ami jól látszik, hogy rendkívül nagy az ingadozás. Tehát például a zöldségből és a 
gyümölcsből a tíznapos átlag a rendeleti ajánlásnak a 76-80 százaléka, de találunk olyan 
óvodát adott esetben, ahol a tíz nap alatt egyáltalán nem biztosított gyümölcsöt a 
közétkeztetés, de van olyan, ahol kétszer annyit, mint az előírás. 

Am azonban igen feltűnő, tessék megnézni, például a száraztésztát nagyon kedvelik az 
óvodák, két és félszer annyi a száraztészta-kínálat, mert azt csak előkapjuk a polcról, igazán 
különösebb erőfeszítést nem igényel, a lusta háziasszony, ám de gondos, ha otthon van egy 
kis tészta, akkor még a vendégeknek is tud valamit csinálni. Tehát van olyan, ahol hatszor 
annyi, ami azt jelenti, hogy minden nap, akár többször is előfordulhat tésztaétel. 

A folyadékpótlás: nézzük az óvodát, és ez nem pénz kérdése. Az látszik, hogy az 
óvodák közel 40 százaléka nem megfelelő italt biztosít folyadékpótlásra. Az jó hír, hogy a 
gyerek, amikor szomjas, tud inni, amennyit csak akar, de az, hogy ezek az italok vagy szörp 
még megcukrozva, tehát eleve cukrozott szörp, a tea jó alaposan cukorral, vagy cukorral, 
mézzel együtt, hadd se soroljam. Tehát ez nem megfelelő, nincs mit ezen ragozni. 

Itt láttunk egy összesítőt a nyersanyag-felhasználás alapján, most nézzük meg a másik 
komoly táplálkozás-egészségügyi kockázati tényezőt, ha kevés a friss zöldség, gyümölcs. 
Ennek mind a daganatos, mind a szív- és érrendszeri betegségek keletkezésében jelentősége 
van. Általában azt lehet mondani, hogy a konyhák fele tudta biztosítani a legalább napi 
egyszeri zöldséget vagy gyümölcsöt. 

Ha azt mondjuk - és akkor ezzel egy picit a gyerekek fejlődése felé is elmegyünk -, 
hogy a gyerekeknél fontos az, hogy megfelelő legyen a kálciumbevitel, tehát három indikátort 
kiveszek ebből a közétkeztetéses laboratóriumi vizsgálatból, és azt mondom, hogy ez a három 
indikátor, hogy kevesebb legyen a só, mint 2 gramm, hogy a kálcium több legyen, mint 520 
milligramm, és hogy a zsírból származó energia kevesebb legyen, mint 30 százalék, és azt 
vizsgálom, hogy ez a három együttesen, mintegy kritériumként fennáll-e vajon, vagy találunk-
e olyan óvodát, ahol ez fennáll. Ha találtunk volna, akkor lenne hárompontos óvoda, de nincs. 
Tehát nincs olyan, ahol ez mind előfordul azért, mert nem találunk olyat, ahol a sóbevitel 
kevesebb lenne, mint 1,95 gramm. Olyat már találunk, ahol megfelelő a zsírbevitel, tehát ez 
az egypontos óvoda, azt azért találjuk, mert megfelelő a zsírbevitel, illetve találunk kétpontos 
óvodát, de az csak 7 százalék. Ez azt jelenti, hogy 7 százalékban a zsírbevitel is jó és a 
kálcium, azaz a tej és tejtermék adása is jó, ez az összes vizsgált óvodák 7 százaléka. 
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Ezt csak azért mutatom, hogy több ilyet tudnék mutatni, a nagy rohanásban 
elfelejtettem elhozni azt, amit tegnap kaptam egy szülőtől, egy levelet, mindennapos 
egyébként a szülői megkeresések. A téma is mindennapos, nevezetesen a lényege az, hogy az 
óvodában, ahová jár a gyerekem, minden nap fehér kenyér van, lekvárral, időnként nutellával. 
Tessék megmondani, hogy kinek szóljak? Az óvónőnek, az önkormányzatnak? Kihez 
forduljak? Ez egy mindennapos levél, itt bólogatnak a kollégák, akik nyilván találkoznak 
ezzel. 

Itt csak egyet olvasok fel, ez egy óvodai étrend, tízórai, ebéd, uzsonna. Borzasztó 
egyhangú, hemzseg benne a szénhidrát, tea, bundás kenyér, tea, tejfölös lecsó. Tízóraira: tea, 
tejfölös lecsó óvodában tízóraira! Kenyérleves. Én nem tudom, mi ez. Kétszer van összesen 
valamiféle zöldség, gyümölcs, egyszer van egy alma és egyszer van paradicsom. Azt 
gondolom, hogy ez megengedhetetlen. Tehát ez itt az összes olyan rizikófaktortól hemzseg, 
amit még fel se soroltam, mert egy csomó dologból sok van, ugyanakkor egy csomó dolog 
pedig hiányzik. 

A diétás étkeztetés biztosítása: ez megint egy olyan terület, ami teljesen megoldatlan, 
miközben egyre több sajnos, a táplálékallergiás gyerek. Ez a 84 százalék azt jelenti, hogy az 
iskolák 84 százalékában a diétás étkeztetést nem tudták biztosítani, az óvodák esetében pedig 
a vizsgált óvodák 52 százalékában. Ez azt jelenti, hogy ennek a gyereknek vagy otthonról kell 
gondoskodni ételről, mert különben megbetegszik, vagy haza kell közben vinni. Tehát 
gyakorlatilag erre elég nehéz választ kapni a jelenlegi rendeleti szabályozásból. 

Összefoglalva: itt azt lehet mondani, hogy nem változatos az étrend, a kényelmi 
élelmiszerek felhasználása igen nagy, nem megfelelő a nyersanyag-felhasználás, nem felel 
meg a korcsoport igényeinek, az étkeztetés körülményei sem megfelelőek. A gyerekek leírják, 
hogy szeretnék, hogy ha megfelelően lenne tálalva, az asztalon ott lenne a víz, adott esetben 
azt se bánnák, ha zene szólna, nincs elég idő megebédelni. Tehát azért komplex a helyzet. De 
azt lehet mondani, hogy nem felel meg az egészséges táplálkozás követelményeinek. 

Nagyon röviden beszélnék az iskolabüféről. Az iskolabüfé-program rendeleti háttere a 
32/2005-ös rendelet, még az Oktatási Minisztérium adta ki ezt a rendeletet, ami mellé szintén 
nem előírás, hanem egy ajánlás vonatkozott, hogy mit ajánlunk a büfé választékába, tehát mi 
az egészséges, és mi helyett, mit.  

Ez volt 2005-ben. Többször vizsgálta az ÁNTSZ-hálózat, hogy hogyan valósul meg ez 
a bizonyos ajánlás. Amit itt látunk, azért voltak előrelépések, itt a 2006 tavasza, 2006 ősze, 
minél barnább, annál több büfében jelent meg az egészséges választék az adott megyében.  

A 2008-as felmérésnél csak néhány ábra, nyilván üzenetként: ez 1100 büfét jelent, 
mert az iskolák egyharmadában volt a 2008-as felmérés szerint büfé. Tehát nincs minden 
iskolában büfé, és körülbelül ugyanennyi az iskolai automaták száma, amire nincs egyáltalán 
szabályozás, illetve az iskolák azt használják többé-kevésbé, ami a büfére vonatkozik. 

Tehát itt azt látjuk, hogy nem kapható teljes kiőrlésű pékáru a büfék 25 százalékában, 
nem kapható friss gyümölcs a büfék 30 százalékában. Itt katasztrófát látunk. Korábban, a 
2006-os vizsgálatnál rá sem kérdeztünk ilyenre, hiszen az energiaitalok igazán a köztudatban 
sem voltak, és ezek után az derült ki, hogy az iskolabüfék 25 százalékában lehet energiaitalt 
kapni. 

Nem témája ennek az ülésnek, de azt gondolom, hogy ez megint egy olyan terület, 
ahol a pedagógusok naponta írnak leveleket, amit szívesen rendelkezésre bocsátok, ahol 
leírják, hogy a negyedikes gyerek másfél literes energiaitallal megy az iskolába, kezelhetetlen, 
a táborban rosszul lesz a gyerek. Tehát azt gondolom, hogy ez sem igazán a gyerekek 
egészségét szolgálja, kóla a büfék 55 százalékában van, és 80 százalékában van szénsavas, 
cukrozott ital.  

Kétségtelen, hogy megjelent az egészséges választék, tehát sokkal jobb, mint volt, de 
az egészséges választék mellett úgy tűnik hat év tapasztalatából, hogy ha ott van az 
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egészségtelen, akkor nagyon-nagyon nehéz a gyereknek annak ellenállni. Tehát azt gondolom, 
hogy az iskolai táplálkozás-egészségügyi környezetnek példát kell mutatni, nem ott kell 
bebizonyítani, és számos nemzetközi példa van arra is, hogy vagy nincs büfé, vagy pedig 
bizonyos élelmiszerek igenis, ki vannak tiltva. Egy hatéves vagy hétéves gyerek nem tudja 
eldönteni, hogy neki mi a jó, meg fogja tanulni, mert ez része kell hogy legyen a tananyagnak, 
és utána majd maga választ, de azt gondolom, hogy az elején ezt nem így kell. 

A program megvalósulási aránya: azt lehet mondani azért, hogy megvalósult a 
program, tehát az egészséges kínálat megjelenése szempontjából az összes büfé 40 
százalékában, az automatában egyébként hasonló a helyzet. Az automaták jelentős részében 
ital kapható. Volt olyan próbálkozás, ami nagyon jól működött Debrecenben egy ideig, 
amikor almaautomata volt, működött pesti iskolákban is. Itt ennek nyilván megvan a háttere. 
Azt kell tudni, hogy az iskoláknak egy bevételi forrás, hogy az automatát kirakják, és az 
automatában ugyanúgy megtalálható az energiaital. 

A megoldásnak azt gondolom, hogy meg kell teremteni az óvodai, iskolai környezet 
egészségessé tételét, biztosítani kell az egészséges választékot. A gyerek egy sérülékeny 
csoport, nem tud dönteni, a felnőttnek kell besegítenie ebbe, azt gondolom. Ezt a célt 
szolgálná, még számos intézkedés található arra, hogy hogyan lehet a közétkeztetést 
egészségessé tenni, de úgy gondoljuk, hogy ebben a helyzetben, ennyi vizsgálat és ennyi 
eredmény birtokában azt javasoljuk, hogy ez a rendszeres étkezést biztosító szervezett 
élelmezési ellátásra vonatkozó bonyolult című, de igazán a közétkeztetés táplálkozás-
egészségügyi előírásait tartalmazó rendelet, ami előírás, nem javaslat, nem ajánlás, hogy ez 
megfelelő egyeztetések után kerüljön elfogadásra. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy 
meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előzetes elképzeléshez képest most engedjék meg, 

hogy egy picit változtassak, és a képviselőkhöz forduljak, hogy hasznosabban, 
célirányosabban töltsük el az időt. Arra szeretném kérni képviselőtársaimat, hogy akinek van 
kérdése, de most határozottan csak kérdés és nagyon röviden, amire feltétlenül választ akar 
kapni vagy olyan kérdés merült fel benne a hallottak kapcsán, amivel szeretné befolyásolni az 
ülésünk tárgyalásmenetét, azt most egyperces keretben nyugodtan tegyék meg, hogy ne 
vegyük el az időt a vendégektől, de azt gondolom, hogy ez hasznos lehet. Tehát ha valaki 
szeretne egy speciális területre rákérdezni, hogy térjenek ki rá, hallottuk a speciális 
táplálkozási igénnyel élők kérdéskörét vagy az iskolai büfék helyzetét, van-e olyan, aki 
szeretne most szólni? (Nincs jelzés.) 

Ha nincs, akkor én mondok egyet. Az egyik kérdésem az iskolai büfékkel kapcsolatos 
lenne. Először elmondanám, hogy mi szándékosan ezért hívtuk össze ezt a bizottsági ülést, 
pontosan azért, hogy ezek kerüljenek asztalra, kerüljenek napirendre. Rögtön elmondanám, 
hogy a rendeletek megalkotása és elfogadása nem parlamenti műfaj, nem parlamenti hatáskör, 
az kormányzati műfaj. Tehát erre nekünk viszonylag csekély befolyásunk van, természetesen 
fel tudjuk rá hívni a figyelmet és szorgalmazhatjuk, mi legfeljebb felhatalmazásokat adunk a 
kormánynak vagy minisztereknek, hogy adott témakörben törvényhez kapcsolódóan 
rendeletet hozzon be, de nem mi vagyunk a megalkotói. 

Én az iskolai büfék tekintetében egyetlen kérdést szeretnék önöknek feltenni, amire 
érdemes lenne kihegyezni. Az egyik: ön is említette a végén, hogy milyen lehetőségekről 
tudnak, jogi lehetőségekről tudnak, amellyel bizonyos élelmiszerek kitilthatók az iskolai 
forgalmazásból. Ennek a háttere érdekelne jobban bennünket, hogy ez meglévő, de be nem 
tartott vagy egyelőre nem meglévő jogi szabályozás kérdésköre. 

A másik kérdés, amit szerettem volna felvetni: a közétkeztetés területén általában ez 
az önkormányzatokhoz kötődik, az esetek többségében ők pályáztatnak és a közétkeztetés 
minőségellenőrzése, betartatása is az önkormányzatok feladata, hatásköre lenne.  
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E tekintetben van-e önöknek élő kapcsolatuk az önkormányzatokkal, illetve van-e 
bármilyen jogszabályi felhatalmazásuk arra, hogy ne csak ajánlásokat fogalmazzanak meg, 
hanem ezeket betartassák. És most minden jelenlévőt kérdezek, tehát gyakran nézek önre, de 
igyekszem másra is. 

A harmadik, amire esetleg választ lehetne adni, hogy a felvetődött sok-sok panasz 
ellenére részben két oldalról közelítem meg. Egyrészt a szülők ismeretanyagának bővítése, 
oktatása, tehát hogy körülbelül mi legyen az, ami a legjobb szándéka mellett, esetlegesen 
megfelelő anyagi lehetőségei birtokában meg tud tenni, akkor is a tudás hogyan kerül el a 
szülőhöz, van-e erre nézvést ismeretanyagunk, hogy eljut-e, nem jut? Megint a védőnőkre 
fogok nézni, de mindent ők sem tudnak, tehát sajnos, nem jolly jokerek. 

A másik kérdés, hogy azok, akik ezeket a közétkeztetéseket végzik, azok mennyire 
vannak tisztában az elvárásokkal, illetve azt láttuk, hogy mennyire tartják be, legalábbis 
feltételezéseink vannak. Szerintem az iskolákban a helyzet még ennél is rosszabb, mint amit 
az óvodai étkeztetésnél láttunk. De én csak vélelmezni tudom, mivel nem állnak mögöttem 
ilyen adatok, és hogy milyen szankcionális lehetőségeket ismernek önök ezekre az esetekre. 

Tehát ennek függvényében szeretném megkérni, most nem azt kérem, hogy ön 
válaszoljon, most a többieknek mind szót fogok adni, hanem majd a következő körben, csak 
ha bele tudják foglalni eleve a mondanivalójukba, akkor ez szerintem jobb működési rendet 
fog teremteni. 

 
DR. HOLLÓSI ANTAL GÁBOR (Fidesz): Hollósi Antal vagyok, gyakorló nagypapa 

és gyakorló sebész. Tulajdonképpen a kérdésem is efelé irányulna egyrészt, hogy miközben 
az óvodai helyekért a szülők sorban állnak, az önkormányzatok pedig azzal küzdenek, hogy 
nem tudnak minden gyereket óvodába járatni, mert nincs annyi kapacitás, látszik-e arra 
lehetőség, hogy a megkapott óvodai helyeket ne csak kiosszák és ezzel aztán befejeződik 
mindenféle kötelezettsége a szülőnek, hogy betettem az óvodába, hanem bizonyos elvárásokat 
a szülőkre is – amire elnök úr is célzott – valamilyen módon érvényesíteni? 

A másik kérdésem pedig az lenne, hogy hogyan látják a jelenlévők szerencsésebbnek, 
a bizonyos speciális táplálkozási igényű esetekről esett már szó, mi lenne a szerencsésebb, 
hogy egy amúgy is hátrányos helyzetben lévő gyerek nem szegregálódik-e jobban akkor, ha 
neki otthonról kell hozni ételt vagy haza kell őt vinni? Nem akarom felsorolni a 
gluténallergiától kezdve, sorolhatnék egy csomót, vagy pedig ha mégiscsak valamilyen, akár 
ilyen co payment-es formában vagy bármilyen más forrásból ezt ott helyben biztosítani, hogy 
egyen a többi gyerekkel együtt az a mondjuk tejallergiás vagy gluténallergiás vagy coeliakiás 
gyerek, mert végül is azt gondolom, hogy ez sokkal humánusabb lenne. 

A harmadik dolog pedig: mindenféle ilyen népegészségügyi folyamat akkor 
szerencsés és akkor eredményes, ha mondjuk mindenféle korcsoporton a kommunikáció 
megfelelő módon végigmegy. Nem tudom, hogy például tudják-e az emberek többségében, 
hogy ma Magyarországon éppen a táplálkozási szokások helytelensége miatt a bélbetegségek 
olyan mértékűek, hogy egy darabbal – szó szerint mondom: szinte egy darabbal – nem 
képződik kevesebb sztóma, ez most a dolognak a másik vége, olyan súlyos bélbetegségek 
fordulnak elő napjainkban is, mint ezelőtt 10-15 évvel. Magyarul: 2000-ben pontosan 
ugyanilyen számú bélkivezetést kellett végrehajtani, sajnos, daganatos, de egyéb 
bélbetegségek miatt is, és azt hiszem – és ez megint egy sarkalatos kérdés, de ez nem kérdés, 
ez csak egy egymondatos megállapítás -, hogy az iskolában már szerintem szinte el vagyunk 
késve. Az iskolás gyerek már nem is biztos, hogy tízórait kap, nem is biztos, hogy mondjuk 
tanácsot kap, hanem zsebpénzt kap, és azt eszi meg, amit tud. De ez már nem volt kérdés, 
úgyhogy elnézést kérek az időhúzásért. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kiss Sándor képviselő úr! 
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DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Mindent a pénz mozgat, gondolom, az iskolabüfék is 

valamilyen szinten jövedelemtermelő helyek. Tehát látnak-e önök arra lehetőséget, lehet, 
hogy ez egy kicsit erőltetett megfogalmazás, hogy az iskolabüfét maga az iskola üzemeltesse? 
Tehát hogy ne a pénz mozgassa a büfést, hogy minél magasabb árrés legyen, minél több 
dolgot el tudjon adni? Ez mekkora teher lenne az iskoláknak? Lehet-e erre megoldás, vagy 
nem lenne-e ez kellemetlen az iskola igazgatójának, hogy még ezzel is foglalkozzon? 
Jogszabályilag lehetne-e erre ajánlást tenni vagy látnak-e erre valami megoldást? Tehát hogy 
ne az legyen a legfontosabb, hogy minél több energiaitalt, lehetőleg minél magasabb árréssel 
eladjanak a büfében, hanem még egyszer mondom: ne a pénz mozgassa ezt az egészet? 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselő urak? (Nincs jelzés.) Jelentkezőt nem látok. 

Köszönöm szépen a kérdéseket és szeretném megadni a szót dr. Szabó Enikő helyettes 
országos tisztifőorvosnak. 

Dr. Szabó Enikő helyettes országos tisztifőorvos 

DR. SZABÓ ENIKŐ helyettes országos tisztifőorvos: Köszönöm szépen, ezért 
részben a kérdéseket át is adtam az OÉT igazgatónőjének, hiszen a felmérések ott vannak 
helyben. 

Amit tudni kell róla, hogy a táplálkozás-vizsgálatokat valóban az ÁNTSZ, 
helyesebben most már úgy kell mondani, hogy a kormányhivatal alá tartozó NSZSZ-ek, 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szervek fogják a továbbiakban végezni, ezeket még az 
ÁNTSZ szakemberei végezték. 

A laboratóriumi háttér az Országos Élelmezés- és Táplálkozás-tudományi Intézetben 
van biztosítva, oda kerülnek be ezek a minták, ott történik meg ezeknek a szakszerű 
értékelése. Én végigmennék azokon a kérdéseken, amelyeket ön feltett, és úgy próbálnék 
részben én válaszolni, és az igazgató asszony ki fogja ezeket egészíteni természetesen. 

A kitiltandó élelmiszerekről azt hiszem, érdemes elmondani, hogy jelenleg is vannak 
tárgyalások azzal kapcsolatban, hogy milyen egészséges élelmiszerek vannak, mi az, amit ki 
lehet tiltani, mi az, amit nem. Egyelőre olyan jogszabály nincs a kezünkben, amivel azt tudom 
mondani, hogy kitiltom magát az élelmiszert, hiszen akkor tudok kitiltani élelmiszert – illetve 
most már ez sem az ÁNTSZ-nek, tehát nem az egészségügyi, hanem az állategészségügy, 
tehát a Vidékfejlesztési Minisztérium alá tartozó MgSzH hatáskörébe tartozik, hogy ha 
élelmiszerbiztonság szempontjából nem megfelelő. Akkor ők ki tudják tiltani, de azért 
kitiltani élelmiszert, mert úgy ítéljük meg, nem tudunk. Ez az ajánlás, amit az igazgatónő az 
előbb említett, ez valóban egy ajánlás, és erre nagyon jó lenne egy olyan jogszabályt találni, 
amikor ezt nem ajánlásként, hanem kötelezőként lehetne. Nem tudom, igazgató asszony ki 
kívánja-e ezt valamivel egészíteni. 

 
ELNÖK: Először menjünk végig, és majd utána megadom a szót. 
 
DR. SZABÓ ENIKŐ helyettes országos tisztifőorvos: Jó, semmi probléma. Az 

önkormányzat felé van-e ráhatási lehetőségünk arra – ez volt a következő kérdés -, hogy ők 
ezt hogyan tudnák megtenni. Mivel jogszabály nincs a kezünkben, ezért nincs. Tájékoztató 
leveleket tudunk adni, fel tudjuk hívni a figyelmet, tudjuk őket értesíteni a jelenlegi 
felméréseinkről, ezt mind megkapják, és utána vagy azt mondják, hogy köszönik szépen a 
tájékoztatást, de nem tudunk semmit tenni, mert ennyi pénzünk van rá, és ezért nem lépünk 
semmit, vagy pedig próbálnak ezen valamit javítani. 
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A szülők ismereteinek a bővítése. Azt hiszem, az OÉT és az ÁNTSZ is megtett 
mindent és most is megtesz azért, hogy próbálja ezeket a tájékoztatásokat elvégezni, de ezek 
bizony, vagy road show keretén belül sikerülnek vagy tulajdonképpen amikor kimennek 
ellenőrizni a kollégák, akkor próbálják elmondani ezeket az információkat. Mi nagyon 
szeretnénk ezt mindenképpen osztályfőnöki órákon, iskolai oktatás keretén belül elmondani, 
szülői értekezletekre elmenni, hogy ott azért a szülők ezzel legyenek tisztában, hogy mégis 
mivel kellene a gyerekeket táplálni. Hiszen az egy dolog, hogy a közétkeztetésben mit fogok 
adni, de ha a gyerek otthon soha nem kapja ezt, nem kóstolja meg, akkor számára ez egy 
idegen íz, ezt jó lenne otthon továbbvinni, illetve már a védőnők jelentős szerepe ott nőne 
meg nagyon, hogy csecsemőkorban már a gyereket hozzászoktatni, hiszen voltak olyan 
tapasztalatok, hogy ha a gyerek először iskoláskorában találkozik egy ízzel, akkor bizony, 
nem biztos, hogy el fogja utána fogadni. 

A közétkeztetők részben tisztában vannak ezzel, a jogszabállyal mindenképpen 
tisztában vannak, de hivatkoznak az anyagi lehetőségekre. Ennek következtében nagyon sok 
esetben a közétkeztetőknél vannak dietetikusok, tehát ezt megpróbálják, igyekeznek, de 
bizony, nagyon sok esetben dietetikus nélkül állítják össze ezeket az élelmiszereket is a 
mintaétlapon, azon a „mintán”, amit az igazgatónő felvetített, lehetett is látni. 

Szankcionálási lehetőségünk, mivel ajánlásról van szó, egyértelműen nincs.  
 
ELNÖK: Van-e még más, amit ezzel kapcsolatban el tetszene mondani? 
 
DR. SZABÓ ENIKŐ helyettes országos tisztifőorvos: Megvárnám még az ezzel 

kapcsolatos felvetéseket, és a végén esetleg még szeretnék szólni. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mondhatom csak a leánykori nevét? Henter Izabella 

dietetikusnak adnék szót. Ha segít kiejteni, hogy ne hibásan szerepeljen, akkor… 

Porcsalmyné Henter Izabella (Országos Gyermek-egészségügyi Intézet) 

PORCSALMYNÉ HENTER IZABELLA dietetikus (Országos Gyermek-
egészségügyi Intézet): Így jó, ezt a nevemet használom, a lánynevemet, ez csak a hivatalos 
nevem. Porcsalmyné egyébként. 

Ott kezdeném, hogy a jogszabályok. Jogszabályból én a 67/2007-est tudom, mint ami 
a közétkeztetésre vonatkozik, ezt mutatta az igazgató asszony. Ennek a betartása vagy 
betartatása is jelenleg működik, de nincsen például szakfelügyelete a dietetikának, ami azt 
gondolom, hogy egy súlyos hiányosság, hiszen minden szakterületnek, a komplementer 
medicinától kezdve a védőnőkig van. Tehát amikor például ellenőrzés történik, elsősorban 
élelmiszerbiztonsági szempontból, illetve nagyon jó, hogy az OÉTI meg tudja azt tenni, hogy 
néha beviszi és bevizsgálja, de ez egy kicsit bonyolultabb. Tehát ez minden esetben, minden 
alkalommal nem történik meg, hogy élelmiszer-kémiailag is bevizsgálják, tehát 
tápanyagtartalom szempontjából is az ételeket, élelmiszereket. Tehát ez nem rendszeres és 
nem állandó, hiszen itt mindenképpen egy szakfelügyeletre szükség lenne. 

A következő, hogy ajánlás és jogszabály, ez már itt az előbb elhangzott, hogy milyen 
szinten létezik. Természetesen szakmai protokollok és módszertanok vannak, hogy a 
gyerekeket hogyan kell etetni. Hogy ezt a közétkeztető hogyan ismeri vagy hogyan nem, itt 
megint látok egy problémát, hogy a közétkeztetőnél elsősorban élelmezésvezetők dolgoznak. 
Az élelmezésvezető egy tíz hónapos tanfolyam, egy OKJ-s tanfolyam. A dietetikus kollégák 
négy évet tanulnak, ahol Public Health Dietitian, tehát közegészségüggyel foglalkozó, 
megelőzéssel foglalkozó dietetikusnak is képzik őket, klinikai dietetikusnak is képzik őket és 
élelmezésvezetőnek is képzik őket. 
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Tehát régóta kérjük és javasoljuk, hogy kórházakban, beteg- és gyermekétkeztetésben 
jó lenne, ha az élelmezésvezetők dietetikus képzettséggel rendelkeznének. Jelenleg 
Magyarországon körülbelül 1500-1600 dietetikus végzettségű kolléga van. Igazából 
körülbelül olyan 800 vagy 900 dolgozik, a többi már elhagyta a szakmát, vagy valahol nem 
tudom, mit csinál, de akiket mi átfogunk és átlátunk, az körülbelül ennyi. 

Feltétlenül fontos lenne, hogy a diétás ellátásban a dietetikus kollégáink jelen 
legyenek. Jelenleg ez is csak ajánlás szinten van, tehát nem kötelező.  

A képviselő úrhoz szólnék annyit hozzá, hogy a múltkor érkezett az Országos 
Gyermek-egészségügyi Intézethez, ahol én félállásban dolgozom, egy kérés egy kicsi 
gyermekkel kapcsolatban, aki bölcsődés és diabéteszes lett. Tehát 2 éves korára inzulinos 
diabéteszes lett, és az egész ellátása gondot okozott, hiszen akkor most ki fogja szúrni, ki nem 
fogja szúrni, és itt a Magyar Diabetes Társaság gyermekszekciója, illetve az intézetünk adott 
végül is egy ajánlást, és az OTH-n vagy ÁNTSZ-en keresztül most megszületett erre egy 
ajánlás. Tehát ezzel az esettel kapcsolatban már van valami, ami elérhető. Próbáltuk ezt úgy 
megfogalmazni, hogy ne kelljen hozzá a világot megrengetni, de valamelyest működtethető 
feltételeket szabtunk és próbáljuk ezt a gyerekeknek biztosítani. 

Azt gondolom, hogy az egyenlő bánásmód jogán ez járna minden kicsinek és nagynak 
is, aki diétára szorul, hogy ezt az ellátást ő megkapja, és ne kelljen külön intézményben, vagy 
az édesanyjának, illetve a családjának ellátni. Tehát azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban 
már születtek lépések, de biztos, hogy lehetne fejleszteni. 

Egy kis komment még ahhoz, hogy a tavalyi évben az Országos Gyermek-
egészségügyi Intézet, az OÉTI és a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége a bölcsődések 
étkeztetésével kapcsolatban is csinált egy pilot study-t, mert nem volt igazából nagy 
büdzsénk, de 60 bölcsődét néztünk meg a 600-ból, ami 4,5 ezer gyereket fedett le egyébként a 
35 ezer gyerekből. Azért azt gondolom, hogy elég jellemző adatokat kaptunk. 

Ez egy elég széles kutatás volt, és például hogy a szülőket hogyan érjük el. 
Rákérdeztünk arra, hogy a bölcsődékben van-e ilyen egészségnap vagy ilyen szülőkkel való 
családi nap vagy ilyesmi. A bölcsődék egyharmadában egyáltalán nincs, körülbelül olyan 20 
százalékában évente egyszer-kétszer, több helyen viszont nagyon szépen és többször 
megteszik.  

Jelenleg az intézetünk készít például egy ilyen DVD-t, ami egészségnaphoz ilyen kis 
eszközt ajánl fel a bölcsődei kollégáknak, hogy videót vetítsenek, nyomtassanak ki róla, 
interjúk vannak rajta, a szakács főz, egy helyes fiatalember, aki ezeknek a gyerekeknek főz. 
Bocsánat (Derültség.), azt gondolom, hogy anyukáknak ez nagyon fontos, Jamie Oliver 2. 
Mondjuk magyarban. Tehát próbáltunk egy ilyen eszközt létrehozni, és ezt talán jó lenne 
folytatni. 

Ennyit gondoltam volna mondani, az iskolai étkeztetés, vagy az iskolai büfék kapcsán 
pedig valóban az ellenőrzés nagyon jó lenne, a szankcionálás szempontjából a 
dietetikusoknak nincsen annyi rálátásuk sem, és az a baj, hogy nincsen jogszabály, tehát 
nincsen közétkeztetési jogszabály és nincsen szakfelügyelet, amit én fontosnak tartok. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor folytassuk, Antal Emese következik, a Magyar 

Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke. 

Antal Emese (Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége) 

ANTAL EMESE elnök (Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége): Úgy gondoltam, 
hogy ha már Izabella, mint kolléganő felszólalt, akkor folytatnám az ő gondolatmenetét. 

Én is tudom, hogy azt elmondta az elnök úr, hogy a jogszabály, jogalkotás nem ide 
tartozik… 
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ELNÖK: A rendeletalkotás. A törvényalkotás a miénk. 
 
ANTAL EMESE elnök (Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége): Jó. Tehát 

csatlakoznék Martos Éva főigazgató asszonyhoz, hogy mindenféleképpen ezt az ajánlást, a 
tíznapos tápanyag- és korcsoportra vonatkozó ajánlást valamilyen szinten tényleg jogszabályi 
útra kellene terelni. 

A másik, itt visszatérve erre, hogy az önkormányzatok üzemeltetik a konyhákat. Én itt 
a közbeszerzési eljárás és a pályázat kapcsán mindenféleképpen dietetikus alkalmazását 
javasolnám, illetve ebbe a folyamatba a dietetikust be kellene vonni, hogy ne csak ténylegesen 
az ár az, ami domináljon, hogy ki nyeri meg annak az iskolának az étkeztetését, melyik az a 
cég, hanem ténylegesen ezek a tápanyagcélok is megvalósuljanak. Ahogy Izabella mondta, 
hogy hány dietetikus van, természetesen sajnos, ez manapság nem megvalósítható, hogy 
minden iskolában legyen egy-egy dietetikus, mivel nem vagyunk annyian, de én is azt 
mondom, hogy ez csak ilyen gondolatébresztő akár, tehát hogy például minden önkormányzat 
alkalmazzon egy dietetikust, ez talán egy ilyen ötlet lehet, hogy ténylegesen így hozzá 
fordulhassanak, tehát a kerületi önkormányzatokra gondoltam. 

A másik pedig: mindenféleképpen legalább a diétás étkeztetést, a diétás étrendet 
dietetikusnak kellene összeállítani, és az ellenőrzést is neki kellene megvalósítania, mert a tíz 
hónapos tanfolyam nem elegendő arra, hogy egy megfelelő étrendet össze tudjon állítani egy 
OKJ-s végzettségű élelmezésvezető. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csordás Ágnes, Magyar Védőnők Egyesülete. 

Csordás Ágnes (Magyar Védőnők Egyesülete) 

CSORDÁS ÁGNES elnök (Magyar Védőnők Egyesülete): Köszönöm szépen. 
Igazgató asszony nagyon sok mindent elmondott már, amit mi, védőnők is tapasztalunk. A 
26/1997-es iskola-egészségügyről szóló rendelet előírja az iskola-egészségügyi ellátásnak, 
hogy az étkeztetésben az ellenőrzést végezzék el. 

Itt vannak különböző szempontok, amelyeket meg tudunk nézni, de igazából itt csak a 
higiénés viszonyokat és a személyzet papíron történő alkalmasságát tudjuk megnézni. 
Bármennyire is találunk hibát, hatósági jogkör nincsen. Tehát amit mi az iskola-egészségügyi 
ellátásban tapasztalunk, azt az iskolaigazgatóval, az iskolavezetéssel tudjuk közölni, de hogy 
onnan tovább mi történik, az megint csak attól függ, hogy az iskola vezetése hogyan dönt. 
Visszatérnék itt is a többször emlegetett pénzhiányra és az egyéb nehézségekre, hogy miért 
nem tudják megvalósítani a korszerűt és a jót. 

Az iskolabüfék tekintetében szintén, amit igazgató asszony is mondott, van javulás, 
tehát mi is látjuk, hogy nagyon sok helyen szépen behozzák az egészséges ételeket, de ott van 
mellette az egészségtelen. De ezt még kiegészíteném azzal, hogy ha nincs is az iskolában 
büfé, de ott van az iskola mellett egy kis bolt, tehát az iskolából a gyerekek kimennek. Tehát 
itt nagyon-nagyon fontos lenne az, hogy valamilyen módon tényleg a szülők tudatos nevelését 
elősegíteni, hogy a gyerekeknek ezeket az információkat át tudják adni. 

És visszatérve arra, ami az előző bizottsági üléseken is elhangzott, hogy az 
egészségtan tantárgy, mint olyan, az egészség megőrzése érdekében egy nagyon jelentős 
lehetőséget tudna biztosítani. 

Amiről itt még nem volt szó, viszont nagyon sokszor látjuk azt, hogy a szállítás 
folyamán - ha nem ott történik a főzés, ahol az étkezés - bizonyos élelmi anyagok romlanak, 
az állagukat vesztik, tehát már nem olyan gusztusos, már nem olyan szép. Én most nem a 
tápanyag oldaláról veszem, hanem ami azért hozzáadódik az étkeztetéshez. Nagyon sok 
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iskolában látjuk, hogy a pedagógus dönti el a menüt. Tehát nem attól függ, hogy mit és 
hogyan kellene, hanem ők eldöntik, hogy mit szeretnek, és a büfét is. 

Nagyon sokszor az is fontos lenne, hogy milyen a példamutatás az étkeztetés során. 
Tehát a pedagógusok kísérik a gyerekeket az étkeztetésre, ha a pedagógus már félretolja vagy 
egy hangadó diák félretolja, akkor az már az egész csoport étkezési lehetőségeit befolyásolja.  

Azért vannak jó kezdeményezések is. Bocsánat, még a jó kezdeményezések előtt, 
hogy azt tapasztaljuk védőnőként, hogy a családokban az étkezési szokások is nagyon 
megváltoztak. Nem főznek az édesanyák otthon, ott is a félkész ételeknek nyúlnak, a gyors 
ételekhez, tehát már onnan is hozzák ezeket az ízeket. Tehát nagyon fontos lenne valóban, 
hogy már a csecsemőkorban, az anyatejes táplálást követően nagyon szigorúan kellene 
néznünk, hogy a gyerekek táplálkozása hogyan valósul meg. 

Az iskolában az egészségfejlesztés keretében a védőnők minden évfolyamban egy órát 
kérnek minden ötödik osztályban, hogy az egészséges táplálkozás témakörét feldolgozzák. Ez 
elméleti és gyakorlati témakört is lefed. Az a tapasztalat, hogy az elméletet már nagyon jól 
fújják a gyerekek, tehát tudják, hogy mit kell válaszolni a kérdésre, de valóban a magatartás, 
tehát maga a gyakorlat nem ezt bizonyítja. Tehát otthon is mást esznek, mint ami az 
egészséges lenne. 

Tehát a szülők ismereteit nagyon-nagyon jó lenne minél jobban előtérbe hozni. A 
Magyar Védőnők Egyesületének van egy kiadványsorozata, amelyben ilyen fontos témákat 
feldolgozunk, például az egészséges táplálkozás területén is készítettünk egy szülőknek szóló, 
hasznos információkat tartalmazó kiadványt. Ez is megint pénzhiány miatt, a Nemzeti Civil 
Alapból 8 ezer példány kinyomtatására van pénzünk, százezreket kellene nyomtatni, hogy oda 
tudjuk adni a szülők kezébe. 

A jó példák közé sorolom még az iskolatej akciót. Ez egy nagyon jó lehetőség. Több 
iskolában viszont azon bukott meg, hogy ennek olyan kemény adminisztrációs háttere van, 
hogy egyszerűen nem vállalják fel az iskolák. Tehát ha valaki például hiányzik, és az az 
iskolatej ott van, akkor azzal mit csinált, hogy csinált, azt mondjuk nem ihatja meg a másik 
gyerek, tehát borzasztóan szigorúak ezek a szabályok. Tehát nagyon sok iskola ezért dobja 
vissza, hogy nem hajlandó ezzel foglalkozni. 

A gyümölcsnapokat úgy oldják meg az óvodákban főleg, hogy a szülők hoznak be 
gyümölcsöt egy-egy napra, és akkor van gyümölcs az óvodában, de olyan példát is hallottunk 
már kis falvakban, hogy a saját faluban megtermelt gyümölcsöt, zöldséget próbálják meg 
bevinni a főzőkonyhákra. Ez csak ott oldható meg, ahol saját főzőkonyhája van az iskoláknak. 
De ez is egy nagyon jó példa, mert itt azért a saját faluközösség is egy kicsit erősödik ezzel, és 
a saját megtermelt termékeket is be tudják vinni. 

Talán ennyi, amit védőnői oldalról tudunk támogatni. Sajnos, rettentően nagy a 
védőnői körzetek száma, tehát kevés idő jut az ilyenfajta felvilágosításra, illetve nagyon jó 
lenne, ha a szülői értekezletek témakörébe ezeket be tudnánk vinni. Vagy egyáltalán az a 
másik oldala, hogy jöjjön el a szülő, mert arra is csak az jön el, aki érdeklődő, tehát azoknál, 
ahol probléma van, a hátrányos helyzetű, leszakadó rétegeknél, ahol pénz sincs nagyon, ott 
nagyon nehéz ezeket az egészséges elveket megvalósítani. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most egy pillanat türelmet kérek, mert közben nekem 

jelezte a tárca, hogy szólni kíván. De egyetlenegy megszólaló volna még a NEFMI előtt, a 
gyermekgyógyász szakma képviseletében a dékánhelyettes asszony, dr. Kiss-Tóth Enikő. 
Neki még szót adnék, és akkor arra gondoltam, hogy utána, ha esetleg a főigazgató asszony 
szeretne kiegészítést tenni, és akkor azután adnám meg a tárcának a lehetőséget részben 
reagálásra, részben esetleges információhiányok pótlására. Tessék! 
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Dr. Kiss-Tóth Emőke (Miskolci Egyetem) 

DR. KISS-TÓTH EMŐKE dékánhelyettes (Miskolci Egyetem): Köszönöm szépen. 
Kiss-Tóth Emőke vagyok, de nem baj, minden „E” betűs névre hallgatok. (Derültség.) Csak a 
helyzet súlyosságát szeretném egy picikét alátámasztani nagyon friss adatokkal, illetve arra a 
képviselői mondatra, hogy talán már iskoláskorban el vagyunk késve, néhány nagyon friss 
adatot szeretnék mondani. 

Ha látjuk, hogy mit esznek a gyermekek, hogyan eszik ezt, akkor nem kell 
csodálkoznunk, hogy a vitális adatok Magyarországon olyanok, amilyenek, nem kell 
csodálkozni azon, hogy Magyarországon még mindig jóval alatta vagyunk az európai 
szintnek, tehát az átlagos születéskor várható élettartam még mindig négy évvel alacsonyabb, 
mint átlagban Európában. Nem kell csodálkozni azon, hogy Magyarországon évtizedek óta 
nem változik a halálokok összetétele. Még minden második ember, 51 százalék szív- és 
érrendszeri betegségben hal meg, és ennek fele daganatos megbetegedésben. Tehát azt lehet 
mondani, hogy a háromnegyede az összhalálozásnak tulajdonképpen összefüggésbe hozható a 
táplálkozással, a korai táplálkozással, hiszen már gyerekkorban kódoljuk a felnőttkori 
betegségeket. Tehát a háromnegyede a táplálkozással és az életmóddal összefüggésbe 
hozható. Tehát majdnem az utolsó pillanatban vagyunk. 

Van egy nagyon jó finn példa. Három évtized alatt a finnek elérték azt, hogy a 35-64 
éves korosztály – a férfi korosztályra gondolok, ők a nagyobb rizikófaktor – esetében azáltal, 
hogy csökkentették a sóbevitelt, csökkentették a telített zsírsav bevitelt, csökkentették az 
összzsírbevitelt, 65 százalékkal tudták csökkenteni a szív- és érrendszeri rizikótényezőket és 
halálokokat. Tehát azt gondolom, ez egy olyan példa, ha tényleg lehetséges lenne itt azt a fajta 
szabályozást, ami most itt körvonalazódik, véghez vinni, akkor nem találkoznánk olyan 
adatokkal, ami a 2009-2010. évi legfrissebb orvos- és iskola-egészségügyi jelentésből 
származik. Nekem ennek megvan most itt az összesítése, és csak néhány adatot említenék 
ezek közül, mert ezek nagyon beszédesek és kapcsolódnak a témánkhoz. 

Tehát minden évben Magyarországon a 26/1997-es NM-rendelet alapján az iskolai 
egészségügyi ellátásról összesítést kell készíteni, iskolaorvosok vagy háziorvosok, illetve 
védőnők együttesen készítik ezt a jelentést. Ennek az eredményei szerintem aggasztóak és 
ijesztőek, én ezt a jelzőt tudom erre használni. 

A hypertónia gyakorisága az iskoláskor ideje alatt tízszeresére növekszik. 
 
ELNÖK: Meddig értjük az iskoláskort? 
 
DR. KISS-TÓTH EMŐKE dékánhelyettes (Miskolci Egyetem): Az iskoláskort ebben 

az esetben 14 éves korig értjük. Mondom az indexosztályokat: 2., 4., 6., 8., 10. és 12. Ezek az 
indexosztályok, ezeket mérik. (Dr. Martos Éva: A 15 is benne volt, csak most változott a 
korosztály.) Pontosan. 

Míg 2,8 ezrelék a második osztályosok körében a hypertónia, a tizedik osztályosok 
körében ez 2,8 százalék, tízszeresére nő. Azt gondolom, hogy ez önmagáért beszél, és ezek a 
2009-2010-es adatokból és ahhoz képest a visszamenőleges adatokból kapott eredmények. 

A diabetes mellitus előfordulása is növekvő tendenciát mutat, a tizedik osztályosoknál 
ez 2,9 ezrelék, mondjuk 3 ezrelék. 

Évről évre folyamatosan nő a kövér gyerekek száma, és azt gondolom, hogy a 
kövérséget gyermekkorban sokkal könnyebb befolyásolni, mint felnőttkorban, és tudjuk, hogy 
a túlsúly szignifikánsan összefügg a későbbi szív- és érrendszeri betegségekkel. A kóros 
soványságban szenvedő gyerekek aránya is nő, nem mondok számokat, mert nem akarom 
nagyon elhúzni. Az asztma, tehát most csak azokat emeltem ki ebből a jelentésből, ebből a 
nagyon friss összesítésből, ami összefügg a táplálkozással. Tehát ennek gyakorisága is évről 
évre növekszik. Az evészavarok növekvő tendenciát mutatnak. 
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Tehát azt gondolom, hogy létkérdés, hogy az egészséges közétkeztetést mindenképpen 
befolyásoljuk, szabályozókkal befolyásoljuk, és nemcsak az egészségi állapotot tudjuk a 
gyerekek esetében ezáltal befolyásolni, hanem a szülők edukációja is megtörténhet, hiszen a 
gyerek esetleg azt fogja kérni otthon, amit az iskolában evett, ha ízlett neki és finom volt, és a 
só helyett mondjuk a húst gyümölccsel készítették, mindjárt nem fogja annyira hiányolni a sót 
belőle. 

Tehát rengeteg olyan ötlet és olyan nagyon jó gyakorlat van, Ágnes mondanivalójához 
szeretnék egyben csatlakozni, hogy például a vízfogyasztásról nem beszéltünk eleget. Az 
energiaital felmerült. Félelmetes eredményeink vannak, ezt mi is néztük, mi egyetemisták 
körében néztük, 60 százalékban fogyasztanak energiaitalt az egészségügyi karon, ezt nagyon 
halkan mondom, és nemcsak vizsgaidőszakban. De a szénsavas üdítőitalok és a nem 
egészséges italok fogyasztása általános iskolában, például ezzel a vízprogrammal - a 
kihelyezett ballonok és szénsavmentes ásványvíz - ez biztos, hogy előmozdítható. 

Tehát számtalan olyan jó kezdeményezés és ötlet van, a gyümölcsautomata is szóba 
került, amit lehetne szabályozottan bevezetni, és talán nem ilyen vitális adatokkal 
találkoznánk.  

Egy mondat erejéig, még ha nálam van szó, Szamosi Tamás professzor úrnak 
szeretném átadni a szót, mert megbeszéltük, neki egy néhány mondatos kiegészítése lenne az 
én mondandómhoz. 

 
ELNÖK: Egy nagyon kicsit összetettebb a működési szabályzatunk. (Dr. Kiss-Tóth 

Emőke: Nem lehet ilyet? Elnézést kérek.) Lehet ilyet, csak meg kell kérdeznem a 
képviselőket. (Dr. Kiss-Tóth Emőke: Először vagyok itt, elnézést kérek.) A normál sorrend 
után erre lehetőséget fogunk adni, de ehhez kell képviselőtársaim hozzájárulása, ugyanis a 
Házszabályunk, illetve a bizottság szabályzata szerint a meghívott előadóknak van lehetősége 
megszólalni, ezen felül szót adhat a bizottság, ha ez többségi álláspontja. Úgy tetszett 
gondolni, hogy a professzor asszony válasza után vagy a válasza előtt tartaná jobbnak? (Dr. 
Szamosi Tamás: Lényegében mindegy, gyermekgyógyász vagyok.) Akkor szerintem 
logikusabb, hogy ha most tesszük meg. (Dr. Kiss-Tóth Emőke: Én is így gondolom.) 

Akkor megkérdezem a bizottság tagjait, hogy hozzájárulnak-e ahhoz, hogy a 
professzor úr megszólaljon. (Többen bólogatnak.) Bólogatást látok, tehát igen. Tessék 
parancsolni egy mikrofonhoz fáradni! 

Dr. Szamosi Tamás (II. Számú Gyermekklinika) 

DR. SZAMOSI TAMÁS (II. Számú Gyermekklinika): Mindenekelőtt elnézést kérek, 
hogy meghívás nélkül is beleszólnék. Dr. Szamosi Tamás vagyok, a II. Számú 
Gyermekklinika egyik munkatársa, és van egy hálózat, amit azért pozitívként szeretnék 
elmondani. Magyarországon jelen pillanatban működik egy olyan hálózat, a Magyar 
Atherosclerosis Társaság gyermekszekciója szervezésében, amit úgy hívnak az útmutatóban, 
hogy gyermek lipid ambulanciák. Azért ez olyan, hogy itt védőnők, gyerekorvosok együtt 
próbálnak valamit tenni azokért a gyerekekért - és most ezért szerettem volna megszólalni -, 
ahol már lecsapódik ez az egész probléma. Tehát a kövér, a magas vérnyomásos és főleg 
azoknál a gyerekeknél, ahol családilag fordul elő szívizominfarktus, de sajnos, olyanokat 
látunk, hogy a nagypapa, a mama, a fél család már infarktusos, és nem mi adjuk a gyereknek a 
félelmet, hanem ő jön oda, hogy doktor bácsi, most én következem? Mert sajnos, fiatalodnak 
is, tehát ha a nagypapának 55 éves korában volt infarktusa, akkor neki 35-40 éves korban 
lehet. 

Ha megnézik a mi egyetemünk - én a Semmelweis Egyetemen dolgozom - érsebészeti 
klinikáját, vagy éppen most vizsgáztattam a kardiológiai klinikán, ott nem 70-80 éves 
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emberek, hanem 40 éves emberek vannak, vagy esetleg 35 évesek elég nagy számban, és 
egyre növekvő számban. 

Pont ezért vagyunk itt, mert azt hiszem, egy rendkívül fontos dolog, amit a képviselő 
urak is tudnak, hogy fogy a magyarok létszáma. Mindenki ilyenkor arra gondol, hogy a 
szüléssel kell kezdeni, és ez nagyon helyes is, tehát hogy minél több gyerek szülessen. De arra 
is kellene gondolnunk, hogy a fogyás másik oka az, hogy a gyerekeinknek a rossz étkezése és 
a nagyon kevés mozgási lehetősége, mert nem tudom, mennyire járják az országot, én a 
hálózatot vezetem, tehát ezért járom az országot, hogy hol van lehetőség arra, hogy egy-egy 
gyerek – és ez nem itteni téma – például sportolni tudjon, például mozogni tudjon. Nemcsak 
budapestiekről beszélek, hanem országosan. Tehát azért vagyok tulajdonképpen itt és azért 
gondoltam a hozzászólást, mert van egy olyan társaság, aki ezekkel foglalkozik, és sajnos, azt 
kell jelentenem a képviselő uraknak, képviselő hölgyeknek és a meghívottaknak, hogy ki kell 
együk az iskolai étkezésből. Tehát az első mondat az szokott lenni, hogy nagyon kérjük a 
szülőket, hogy vegyék ki az iskolai étrendből, vegyék ki az óvodai étrendből, és itt ez komoly 
harcot jelent, mert az óvodáknak viszont olyan szabályzatuk van, hogy ez nagyon nehezen 
megoldható. De az olyan gyerek, aki már kövér, és tessék nekem elhinni, 3 éves korban a 
metabolikus szindróma tüneteit lehet látni. Nem sok van egyelőre, de egyre több. 

Tehát szeretném felhívni a figyelmet, és itt egy ötletet akarnék adni, és be is fejeztem, 
ne haragudjanak, nem akarom senkinek az idejét lopni, de 25 éve foglalkozom ezzel  témával, 
ezért gondoltam, hogy itt megszólalok. 

A következő lenne, egy nagyon érdekes dolog. Egy pár évvel ezelőtt, ezt Éva, te is 
ismered, és a többiek, a védőnők ismerik, csináltunk egy kísérletet, volt rá 5 millió forintunk, 
és ezt az államtól, éppen a képviselők szavazata alapján kaptuk, nem tudom, hogy most 8 
vagy 10 éve. Tudtuk mi is a szabályokat, volt egy ilyen kérdés, hogy hogyan lehet kitiltani az 
iskolából, az étrendből. Megfordítottuk a dolgot, mi adtuk a pénzt, szerződést kötöttünk az 
iskolaellátóval, szerződést kötöttünk az iskolával, hogy engedje meg a pénzért, hogy 
ellenőrizzünk, és tíz iskolában 4 ezer gyereknél vizsgáltuk. Az iskolák különbözőek voltak, 
volt ebben élgimnázium, és volt ebben általános iskola, valahonnan olyan helyről, azt hiszem, 
Ózd mellől, ahol nagyon sok probléma van, egyéb probléma. Tehát tíz iskolában csináltuk 
meg. Mi volt a két kérdés? 

Az egyik, amit Éva is említett, hogy nem eszik meg a gyerekek az egészséges kosztot, 
a másik kérdés pedig az volt, hogy sokba kerül, ez szokott lenni. Tisztelettel jelenthetem, 
hogy egynyolcadába került az úgynevezett ételkiszabatnak, tehát nem kerül sokba, ez az 
egyik. A második, hogy a gyerekek egymás kezéből szedték ki a répát, az almát, azt kértük az 
ellátótól a pénzért, amit megkaptak - állami pénz volt, el is számoltunk vele -, hogy 
biztosítsák minden étkezéshez a nyers zöldet, és meg lehetett csinálni. Meddig? Két hónapig, 
mert körülbelül erre volt elég az 5 millió forint. 

Tehát itt pénzkérdésről van szó, szeretném ezt is hozzátenni. Erre bizony, az az 
érzésem, hogy kellene tudnunk áldozni. És még egy: nagyon sok olyan ember van, aki a 
prevencióért él itt, Magyarországon, és nagyon sok, aki a prevencióból szeretne jól megélni. 
Bocsánatot kérek ezért az utolsó mondatért: úgy kellene elintézni, hogy a pénz jó helyre 
menjen, tényleg oda, ahol ezt fel tudják használni. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Professzor asszony, akkor egy rövid reagálásra vagy kiegészítésre van 

lehetőség. 
 
DR. MARTOS ÉVA főigazgató (Országos Élelmezés- és Táplálkozás-tudományi 

Intézet): Tehát hogy a büfékből ki lehet-e irtani az egészségtelen élelmiszert. Én azt 
gondolom, hogy a jelenlegi jogszabály lehetővé teszi, ugyanis be sem kell vinni. Ez az OM-
rendelet, amiről beszéltem, azt mondja, hogy az iskolaszék, tehát a szülő, az iskola igazgatója 
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és a gyerekek dönthetik el a büfé választékát. Tehát ha nem akar, nem köt szerződést. Ha 
akarja, azt mondja, hogy nem lehet energiaital, csak alma lehet. Tehát megvan a lehetőség, 
hogy az iskolaigazgatót, illetve ezt az iskolaszéket a rendelet feljogosítsa, hogy ne engedje be 
az energiaitalt. Csak amikor ilyen kifogások vannak, hogy akkor mit fog inni a pedagógus, és 
hogy a pedagógus éhezik egész nap, meg hogy tessék mondani, nem tetszene eljönni egy 
előadásra, mert nem tudom meggyőzni az igazgató urat, hogy az energiaital káros? 
Sorolhatnám. Így akkor nagyon-nagyon nehéz. 

Tehát megvan a lehetőség most is, ha nem bevételi forrás lenne az iskola számára a 
büfé és az automata.  

Az önkormányzat felé van-e ráhatás, ez volt a második kérdés. Ráhatás nincs, 
szankcionálni nem tudunk, de sok olyan eset volt, amikor az önkormányzat tőlünk kért 
vizsgálatot és véleményezést, és azt használta fel a közbeszerzés felbontására és az új céggel 
való szerződéskötésre. 

A szülők ismeretanyaga. Minden egyes programunkban - itt utalás történt erre, nagyon 
melengette a szívemet -, akár a vízfogyasztást népszerűsítő program, akár a „Startolj 
Reggelivel!” programot csináljuk, egyértelmű, hogy a szülőt be kell vonni. Egy kék 
dossziéban találnak ilyen példákat, amelyek országos programok voltak, nemcsak egyszeri, 
például a vízfogyasztást népszerűsítő program nemcsak egyszeri, nagyon sikeres program, és 
a harmadik évben bebizonyítottuk, hogy igazából még olyan nagy pénz se kell hozzá, csak 
akarat. 

Teljesen egyetértek Szamosi tanár úrral abban, hogy megszokja a gyerek az idegen 
élelmiszert, a „Startolj reggelivel!” programunkban csak cukrozatlan volt, csak sótlan volt, 
mindig zöldség, gyümölcs, rosttartalmú reggeli hat héten át, és a harmadik hét után a 
gyerekek - most nem mondom, hogy csíra is volt, de csíra is volt - hiányolták ezeket az új 
élelmiszereket. 

A közétkeztetők képzése. Két nagy közétkeztető szervezet van, a KÖZSZÖV és az 
ÉLOSZ, mi az elmúlt másfél évben szabályosan road show jelleggel jártuk a közétkeztető 
cégeket, mintegy húsz előadással. Bólogatnak, majd elmondják - tisztelet a kivételnek -, hogy 
ebből a pénzből csak levesport tudnak adni, meg sokba kerül a munkaerő, szóval a szokásos. 

Iskolatej-akció. Felméréseink alapján az iskoláknak csak 15 százalékában megy. Jó 
lenne, ha többen menne. Ami viszont nem hangzott el és sikersztori, az az iskolai zöldség-, 
gyümölcsprogram, az Európai Unió támogatásával megvalósult minden évben. Három 
hónapon keresztül a gyerekek 90 százaléka vesz benne részt, almát kap minden nap, illetve 
folyamatosan bővül a kormányzati támogatás. Kétségtelen, hogy nem a teljes vertikuma a 
tanulóknak, de azért ez mégiscsak egy sikertörténet. 

A dietetikust illetően, hogy dietetikus legyen közintézményben és felügyelje az 
élelmezést, ez a rendelettervezet, amit bevetítettem, ezt a kérdést abszolút kezeli. Hogy 
mennyire fontosnak tartjuk a szülők oktatását, találnak még egy füzetet a dossziéban, ahol 
paralel az egészséges táplálkozás üzeneteit a gyerek nyelvén, játékos formában megkapja a 
gyerek, a másik oldalon a szülő pedig a saját formájában. Azt gondolom, hogy ennyit 
kívántam gyorsan hozzátenni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha minden igaz, akkor eljutottunk oda, hogy most már 

csak a tárca részéről kell hogy szóljanak. Hadd kérdezzem meg, hogy akkor a NEFMI-ből az 
egészségügyért felelős államtitkársággal kezdjük, és utána megfelelő sorrendben a szociális 
ügyekért felelős államtitkárság, majd pedig nálam úgy szerepel – de segítsenek ki, ha tévedek 
-, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium Czeglédi Beáta főosztályvezető asszony is itt van, és 
akkor ön zárná ezt a kört, ha ez így megfelel. Tessék parancsolni! 
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Gyebnár Brigitta (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) 

GYEBNÁR BRIGITTA főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Tisztelt 
Albizottság! Végighallgatva az előadásokat és a hozzászólásokat, röviden összefoglalnám azt, 
hogy mi az, ami részben történt az elmúlt időszakban, milyen tervezés folyik jelenleg, és 
melyek azok a fontos feladatok, amelyek reméljük, hogy ha nem is minden tekintetben, de 
megoldásokat fognak hozni. 

A múlt év szeptemberében került egyeztetésre egyrészről a nemzeti táplálkozás-
politika 2011-13, illetve az ehhez kapcsolódó, akkor egyszerűen ugyancsak a 
közétkeztetéshez kapcsolódó NEFMI-rendelettervezet, amely gyakorlatilag januárra kiderülve 
úgymond megakadt az egyeztetési folyamatokban, főként a forráshiányok voltak azok, 
amelyek megfogalmazódtak. Ennek kapcsán részben a Semmelweis-terv prioritásai 
tekintetében, részben pedig a további tervezés miatt, átgondolva a forrásokat, illetve a 
feladatokat, a következő fejlesztési feladatok indultak el. 

Jelenleg van önök előtt is ismert módon végszavazás előtt az egészségügyi törvény, 
amelybe módunk volt beilleszteni a fokozatos bevezetését a teljes körű egészségfejlesztésnek 
a közoktatásban, amely reményeink szerint felhatalmazást fog adni részben az egészségügyi, 
részben a sport, illetve az oktatási szakterületnek egy közös rendelettervezet készítéséhez. 
Ebben mindannyian egyetértettünk, és várhatóan a törvény lehetőséget ad ennek teljes 
kidolgozására. 

Ugyancsak a már említett TÁMOP, illetve európai uniós források áttekintése során a 
6.1.2. elnevezésű egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok keretében ez a 
bizonyos teljes körű egészségfejlesztés megvalósítása fog megtörténni, várhatóan ennek a 
tervezése most zajlik. A teljes körű iskolai egészségfejlesztés nemcsak azért fontos, mert 
túllép azon a szinten, amely az egészséges táplálkozást jelenti, hanem komplexen közelíti meg 
az egészségfejlesztést. Ennek négy szakmai feladateleme: az egészséges táplálkozáson túl 
részben a mindennapos testmozgást, ugyanakkor a gyermekek érett személyiséggé válásának 
segítését, személyközpontú pedagógiai módszerekkel, illetve az egészségi ismeretek 
egészségtan tantárgyat fogja magában foglalni. Tehát mindaz, ami itt elhangzott, gyakorlatilag 
ebben a tervezett tevékenységben összefoglalásra kerül. 

Tervezése szempontjából fontos, hogy az egyeztetések már megkezdődtek az oktatási 
szakterülettel, és ők is fognak csatlakozni gyakorlatilag a TÁMOP saját forrásrészeikkel.  

Fontos azt elmondani, egy kicsit a táplálkozáshoz visszatérve, hogy az egészséges 
táplálkozás megvalósítása itt a vidékfejlesztés kapcsán a helyi termelés és a helyi fogyasztás 
összekapcsolásával és az érvényes táplálkozási ajánlások figyelembevétel történik. Itt fontos, 
visszakanyarodva ahhoz, hogy ennek a bizonyos közétkeztetési rendelet megvalósítása ennek 
egyrészről úgymond pilot programja, hiszen az EU-s források és a programok 
megvalósításához, a későbbi fenntarthatósághoz elengedhetetlen ezen bizonyos jogszabály 
megalkotása és a hozzá szükséges forrásokat ennek kapcsán és ilyenformán tudjuk 
megvalósítani. 

Tehát ahogy említettem, jelenleg folyik ezen program teljes körű előkészítése. 
Tudomásunk szerint pont holnap lesz a vidékfejlesztési tárcánál egy, a helyi termelés és a 
közétkeztetés összekapcsolása tárgyában egy szakértői munkacsoport-egyeztetés, tehát napi 
tervezésben vagyunk erre vonatkozóan, és nagyon reméljük azt, hogy ez év végéig, illetve a 
következő év elejére ezek már részben kiírt EU-s pályázatok, részben pedig, ahogy 
említettem, a bizonyos egészségügyi törvényből következő rendelet életbe lépése és 
megalkotása is folyamatban van. Tehát ezek azok a feladatok, amelyeken jelenleg dolgozunk 
és figyelembe véve azokat is, amelyek elhangzottak, szakmai érvek, feladatok teljesülése. 
Köszönöm.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A szociális államtitkárságtól Katona Gergely van jelen. 
Parancsoljon! 

Katona Gergely (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) 

KATONA GERGELY szociálpolitikai főreferens (Nemzeti Erőforrás Minisztérium – 
szociális ügyekért felelős államtitkárság): Tisztelt Albizottság! Tisztelt Elnök Úr! 
Gyakorlatilag én csak határterülettel tudok kapcsolódni, lévén a szociális ágazatnak, egészen 
pontosan főosztályunknak az alap feladatkörébe a szociális és gyermekjóléti 
alapszolgáltatások tartoznak, tehát a gyermekjóléti szolgáltatás, szolgálat, illetve a napközbeni 
kisgyermekellátás, azaz a bölcsődék ügye. 

Egy kicsit visszakanyarodnék ahhoz, hogy egyáltalán az étkeztetés problematikája és a 
szociális helyzet, illetve az emberek szociális jólétének biztosítása a mi szemszögünkből 
milyen kapcsolatban van. Az elmúlt évben, illetve években a tárca kifejezetten az irányba 
foglalatoskodott, hogy egyáltalán az alapvető étkeztetésnek a biztosítása bizonyos rétegekben, 
illetve a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek esetében megvalósuljon, a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek vonatkozásában. Gondolok a 
kedvezményes, illetve az ingyenes étkeztetés életkori korcsoportjainak a folyamatos 
növelésére, tehát hogy a nyolcadik osztályig részesülhessenek gyermekek ingyenes, illetve 
kedvezményes étkezésben. Ez nagyságrendileg 600 ezer gyermeket érint a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény kategóriába tartozás, ez gyakorlatilag egy szociális minimumon 
vagy alatta megjelenő családi jövedelmet jelent, illetve egy főre eső jövedelmet. 

A másik ilyen program, ami szintén az étkeztetésre vonatkozik, ez a nyári 
gyermekétkeztetési program. Ez nagyságrendileg 2,4 milliárd forintos központi kormányzati 
forrásból táplálkozik és minden évben 120 ezer gyermek ingyenes étkezését biztosítja. Ez a 
két program azért is fontos, hiszen itt is általában a közétkeztetésből származó étkezési 
anyagokkal, illetve készételekkel működnek a programok, tehát a rászoruló gyerekek számára 
sem mindegy – mármint a szociálisan rászoruló gyermekek számára -, hogy milyen minőségű 
ételt kapnak a program keretében. Annál is inkább, mert sajnos, a szociális ellátórendszerben 
dolgozó kollégák gyakran számolnak be arról, hogy a gyermekek az iskolában, illetve az 
óvodában kapnak étkezést, és gyakorta a hétvégi étkezés kimarad a gyermekek életéből. 

Tehát nem egyszer, nem kétszer fordul az elő, hogy a gyermek hétfő reggel 
gyakorlatilag szinte ájult állapotban érkezik az iskolába az éhségtől. Tehát azt gondolom, 
hogy azért ezzel is számolni kell. 

A másik, ami a prevenció kérdésköre: a gyermekvédelmi törvény egy úgynevezett 
észlelő- és jelzőrendszer működtetését írja elő a gyermekjóléti szolgálatok számára. Ebbe 
beletartoznak az adott közigazgatási körzetben működő gyermekjóléti szolgálat közvetlen 
közelében dolgozó egészségügyi, illetve oktatási területen dolgozó kollégák, tehát a védőnők, 
orvosok, házi gyermekorvosok, családorvosok és minden olyan személy, aki közvetlen 
kapcsolatba kerül a gyermekkel. 

Azt kell mondanom, hogy itt inkább csak sporadikusan jelennek meg olyan 
programok, amelyek az egészséges táplálkozáshoz vagy a megfelelő táplálékbevitelhez 
kapcsolódóak, vagy uniós forrásból megvalósult pályázat keretében, gondolok itt a TÁMOP 
5.2.5. gyermekek és fiatalok integrációs programjai című kiírásra, ahol volt példa olyan 
szakmai programra, ahol ezt a kérdéskört is hangsúlyozták. De általában csak egy-egy erre a 
témára fogékony iskola, tanári közösség az, aki a gyermekjóléti szolgálatokkal 
együttműködve valami olyan programot kínál, ami alternatíva, és a szülők számára 
klubfoglalkozás vagy egészségnap keretében, szakemberekkel összefogva lehetőséget biztosít 
a megfelelő információk megszerzésére. Kifejezetten ez feladatként, mármint az egészséges 
táplálkozás népszerűsítése, illetve az ismeretátadás egyelőre nem feladata nyilván a 
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gyermekjóléti szolgáltatásnak, hiszen itt inkább a veszélyeztetettség, illetve a szociális 
helyzetből adódó hátrányok leküzdése a feladata ezeknek a szolgáltatásoknak.  

A bölcsőde vonatkozásában pedig: a bölcsőde annyiban eltér a tématerületben, hogy a 
bölcsődék nagy részében kötelező előírás, hogy saját konyhával rendelkezzenek, tehát itt az 
ételkiszállítás nem valósul meg, itt helyben főznek. Éppen ezért az mondható el, hogy a 
működő 654 bölcsődében azért általában a megfelelő ételhigiénére, illetve az ételek 
minőségére komolyabb hangsúlyt tudnak fektetni. Bár itt is nagy problémát jelent az, hogy az 
a kvóta, amiből a napi étkeztetés megvalósítása történik, az sok esetben korlátozza azért a 
megfelelő ételféleségek biztosítását, bár itt mindenhol törekednek arra, hogy a korosztálynak 
megfelelő ételféleségek kerüljenek a gyermekek elé, illetve módszertani ajánlások születtek 
azzal kapcsolatban, hogy milyen speciális étkeztetési paraméterek szükségesek a 0-3 éves 
korú gyermekek étkeztetése kapcsán. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Végül, de nem utolsósorban a Vidékfejlesztési 

Minisztérium képviselője kap szót. 

Dr. Czeglédi Beáta (Vidékfejlesztési Minisztérium) 

DR. CZEGLÉDI BEÁTA főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm 
szépen. Czeglédi Beáta vagyok, a Vidékfejlesztési Minisztérium élelmiszerlánc-felügyeleti 
főosztályának képviseletében vagyok itt, és köszönöm szépen a meghívást.  

A vidékfejlesztési tárca marginálisan kapcsolódik ehhez a területhez, hiszen a mi 
főosztályunk feladata a közétkeztetésben az élelmiszerbiztonság biztosítása, a táplálkozás-
egészségügy pedig a NEFMI-nek és az egészségügyi hatóság feladata. Inkább a helyi 
termelésnek az ösztönzése az, ami a vidékfejlesztési tárcához tartozó. 

Több lépés is történik ez ügyben, hiszen a nemzeti vidéki stratégia most van 
társadalmi vitán, társadalmi egyeztetés alatt, amelynek alapvető célkitűzése a helyi termelés 
ösztönzése, és talán itt össze tud kapcsolódni a közétkeztetés igénye és a magyar termelők, 
magyar feldolgozók támogatása, hiszen lenne egy felvásárló forrás, egy felvásárló igény a 
közétkeztetés szempontjából. 

Annyit tudok még mondani, hogy a jogszabályi környezet adott ahhoz, hogy a 
közétkeztetésbe bekerüljenek a helyi termelésből származó alapanyagok, hiszen tavaly, 2010 
szeptemberében módosult a közbeszerzési törvény, amely lehetővé tette ezen hideg 
élelmiszereknek, alapanyagoknak, főzési alapanyagoknak a beszállítását a közétkeztetésbe. 
Ezen kívül van egy kistermelői rendelet, ami azt biztosítja, hogy ne csak nagyvállalkozások, 
nagyban termelő gazdaságok tudjanak értékesíteni, aki számára nem felvásárló partner 
mondjuk egy önkormányzati közétkeztető, hanem azok a helyi termelők, azok a helyi 
kisgazdálkodók, akik kisebb mennyiséget tudnak előállítani. Ez a kistermelői rendelet 
lehetővé teszi számukra, hogy a megyében, a területén, a gazdaságtól számított 40 
kilométerre, illetve Budapestre bárhonnan az országból fel lehessen szállítani ezeket az 
alapanyagokat, és fel tudják használni. Ez mind-mind szerintem azt célozná, hogy a 
közétkeztetésben egészséges magyar élelmiszer kerüljön felhasználásra. 

Ugyanakkor van egy vendéglátó-termékekről szóló rendeletünk is, ami kifejezetten ki 
fogja mondani azt, hogy közétkeztetésbe, vendéglátóba be lehet szállítani tehát a kistermelői 
termékeket. 

A jogszabályi környezet adott, a Vidékfejlesztési Minisztérium terveiben szerepel a 
helyi ellátásnak, a helyi termelésnek az ösztönzése. Nagyon remélem, hogy így össze tud 
kapcsolódni a két irányvonal. 

Felmerült még, és befejezésképpen néhány szó erről, az iskolatej programról és iskolai 
gyümölcsprogramról. Ez nem a mi főosztályunk hatáskörébe tartozó témakör. Annyit tudok 
erről elmondani, hogy ezek EU-támogatással megvalósuló programok, úgyhogy ha így a 
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kritika meg is fogalmazódik azzal kapcsolatban, hogy nagyon sok adminisztrációs teher 
terheli a vállalkozókat, közétkeztetőket, önkormányzatokat, iskolákat ezzel kapcsolatosan, ez 
valószínű, hogy az uniós bürokrácia miatt van, amit nem tudom, hogy esetleg a tárca hogyan 
tudna enyhíteni, de nem sok esélyt látok erre. Köszönöm szépen. Ennyit szerettem volna 
elmondani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nem tévedek, akkor mindenki szót kapott, akinek 

lehetősége volt és akit meghívtunk. Képviselőtársaimat illeti a szó. Egy gyors mérleg az 
idővel: 1 óra 20 perce tart az ülésünk, körülbelül 40-50 percünk van még összesen, amit ezzel 
tudunk tölteni. Ki szeretne szólni? Heintz Tamás! 

Kérdések, megjegyzések, észrevételek, reagálások 

DR. HEINTZ TAMÁS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Nagyon örülök, hogy ezt 
a témát felvette az ellenőrző bizottság a programjába… 

 
ELNÖK: Te javasoltad. (Derültség.) 
 
DR. HEINTZ TAMÁS (Fidesz): Attól még jó. Most nem magamat szeretném dicsérni, 

hanem azért, mert amiről beszélünk és tényleg sokan beszéltek róla, ez egy hatalmas téma, és 
gyakorlatilag elcsépelt szöveg, hogy az vagy, amit megeszel, ez az ország körülbelül afelé 
megy, amit eszik. Ez egy halálosan komoly téma.  

Ha azt vesszük, hogy amiről ma szó esett vagy ki nem mondottan mindenkiben benne 
van, abban benne van a gyermekéhség, a jól ismert „Legalább egyszer lakjon jól minden 
gyerek” program, mert ez is itt van valahol, hogy mindegy, hogy mit, de legalább egyen az az 
éhes gyerek. Nem beszéltünk róla, de bizony, mindegy, hogy zsíros kenyeret vagy mit, de 
adjunk már valamit a szájába, ha éhes.  

Van az a programunk, amit láttunk itt gyönyörűen végigvezetve, a különféle évek és 
évjáratok alapján, ami ma a nagy átlagot jellemzi és ahogy történik mindez. Ez szóba került 
néhány mondattal, ami szintén ajánlott, az ételallergiák vagy ételintoleranciák, 
táplálékintoleranciák kérdése, amely különösen abból a szempontból érdekes, hogy jövő év 
január 1-jétől egy európai ajánlás szerint nagyon sok mindennek meg kellene felelni, 
amelynek még nemhogy jele, még árnyéka, fuvallata sincs, hogy hol tartunk. Tehát itt egy 
nagyon komoly feladat van. Jelezve, hogy három hét múlva kezdődik a parlamenti szünet, 
nem igazán van idő szünetre menni, itt iszonyatos munka van hátra, akár év végéig is. 

Ha közétkeztetésről beszélünk, akkor azt el kell mondanunk, persze, néhány példát 
kivéve, ahol éppen bedőlt a közétkeztetés rendszere, ha jól tudom, itt Pest megyében, de ez 
egy iszonyatos üzlet. Tehát hogy óvatosan fogalmazzak, és óvatosan lépegetnek itt a 
kollégáim is, és nyilván a szakemberek is, mert szeretnének még sokáig élni, szeretnének 
abban a városban tovább dolgozni, ahol most, és békében és nyugalomban lenni a 
családjukkal, nem vicc, itt milliárdos üzletekről van szó, amelyek megköttetnek, és amelyeket 
felülvizsgálni bizony, nem egy könnyű feladat, és egy nagyon kemény, és bizony, mondjam 
azt, hogy felesküdött hivatást kíván időnként, szembeszállni azzal a lobbival, amely azt 
akarja, hogy ez így nagyon jó, tessék nyelni. Bármit mondanak a nővérek, bármit mondanak 
az óvónők, tanárok, nagyon jó a kaja, tessék már aláírni, aztán hagyjuk egymást békén, 
ismerjük sajnos, ezt a kényszert, amely itt azért a szakmát nyomorgatja. 

De összességében mindarról, amiről szó esett, nekem egyetlen szó jutott az eszembe, 
bár nem ebből élek, ez a prevenció. 

 
ELNÖK: Most még. 
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DR. HEINTZ TAMÁS (Fidesz): Igen, majd ha kikerülök a parlamentből, lehet, hogy 
ebből, de most nem. 

Tehát az a prevenció, amely mindent meghatároz a jövő tekintetében, ugyanakkor az a 
programkör, amit kísérlet jelleggel, de egyszer már be tudtunk mutatni egy évvel ezelőtt 
Kaposvárott az Egészségügyi bizottságnak, és múlt héten pénteken pedig Szócska Miklós 
államtitkár úr is megcsodálhatta. Ott fél ezer résztvevő van, és úgy kezdődik nagyjából a 
menet, hogy dietetikus. Tehát a rendszer így indul, hogy miután megvan az állapotfelmérése 
annak a bizonyos életmódváltó embernek, aki úgy gondolta, hogy itt az idő, mentsen életet, és 
akkor a magáéval kezdi, hogy a dietetikus ott van a sor elején, szinte azonnal, aztán persze ott 
a védőnő, amennyiben tudjuk ezt majd folytatni, ott az egészségtornász is, mindig ott van az 
egészségügy az egész rendszerben folyamatosan, mert nagyon fontos eleme az egésznek, 
hogy az egészségügy kezei között menjen a prevenció. Így nem lesz olyan könnyen üzlet, így 
is lehet üzlet belőle, de legalábbis a szakma nem sérül, vagy talán kisebb mértékben. 

Ez az a munka, a dietetikusok munkája, őket remélem, ha ez a rendszer komolyan 
feláll a jövőben, akkor őket nagyon komolyan lehet alkalmazni, mert ha ez országos szintre 
tud emelkedni, márpedig remélem, hogy ez a prevenciós dolog tényleg országszerte komoly 
méreteket ölthet, akkor a dietetikusoknak nagyon komoly dolguk van. Annál is inkább, mert 
az édesanyákat kell megtalálni, és az édesanyákat kell megtanítani tulajdonképpen főzni. Én 
ezt régen úgy szoktam mondani, nem szentimentális mondatként, hogy az édesanyák a tűz 
őrzői, de ez halálkomolyan itt is így van. Tehát amit egy édesanya a gyermek és a család elé 
tesz, az van. Lehet egy ideig rugdalózni, hogy a kakaspörköltet kérem a tökével együtt és jó 
zsírosan, de emellett mégiscsak az lesz, amit az édesanya főz és amire a családot megtanítja. 
Tehát itt a védőnő-édesanya kapcsolata elég egyértelmű. 

Szó esett a gyermekek körében drámaian emelkedő betegségi rátáról. Ezt mi úgy 
próbáljuk a jövőben kezelni, hogy a nagyszülőket szólítjuk meg elsősorban. A nagyszülő 
könnyebben szót ért az unokával, azért is, mert szót ért vele, meg ráér. Sokszor észrevehető, 
hogy a szülő az úgy van, és a nagyszülő és az unoka között van egy sokszor érthetetlenül jó 
kapcsolat. Például egy „Szerető gondoskodás” programot kezdtünk el most Kaposváron, ez 
azt jelenti, hogy a nagyszülő már be van izzítva, ő már jár, ő már jól érzi magát, ő már töredék 
gyógyszert szed vagy egyszer-egyszer el is hagyjuk szigorú orvosi kontroll mellett, és akkor ő 
fogja meg a kövér unokát és rángatja be a programra, és most itt tartunk, hogy most ez a része 
indul el, és itt lép be a közétkeztetés is.  

Ugyanakkor van ennek a rendszernek egy roma része is, aminek a jelentőségéről lehet 
hallgatni, de attól még létezik. A még korábban szegregációt végrehajtó iskolákat, a Pécsi 
utcai iskolát támadták mindenféle ilyen ál jogvédők, és ez az iskola már többször a mi 
prevenciós programunk célpontja volt, mert ott van egy ilyen szokás, hogy a gyerek reggel 
habos süteményt és energiaitalt vigyen magával, és a szegény gyerek aludni sem tud éjszaka, 
hát még amikor reggel ezt a szénhidrátbombát betölti és utána az úgynevezett két egyéb 
Bombát magába szívja, az asztal tetején ugrál, és akkor csodálkozunk, hogy nehezen 
kezelhetőek a gyerekek. A fenét, be vannak lőve! 

Ezeket hogy lehet megoldani? A szülő, aki reggel a pénzt odaadja neki, hogy na fiam, 
menj és érezd jól magad az iskolában, már reggel megkapja a tízóraira valóját, tehát már ott 
be kell lépni, és igen, úgy van, hogy a szülőt ott is el kell kapni és vele kell tudnunk 
egyezkedni. Nagyon fontos itt az egyébként ténylegesen roma segítők szerepe a hitelesség 
miatt, mert a fehér doktor hátha nem mond igazat, tehát tényleg kell egy ilyen közbeiktatott 
segítség, nagyon sokat javít a kommunikáción, de ugyanezt tudjuk ezzel is elérni. 

A lipid ambulanciáról szó volt. Az már a végtermék, amikor baj van, de ez is 
folyamatosan jelen lesz. Amit pedig még az elején mondottakhoz visszacsatolnék, a helyi 
termelést igencsak jó lenne becsatolni, de az a kérdés, hogy azok, akik annak idején 
vállalkoztak és akik egy egész város teljes közétkeztetését most úgymond irányítják, őket 



- 25 - 

milyen szerződések alapján lehet rászorítani arra, hogy ezeket tegyék meg, és ne már ne 
nevezzük meg, honnan beszerzett Gasztrofolt és egyebet ömlesszünk a gyerek elé, aki ha 
megkérdezi, hogy mi ez, akkor nem tudjuk neki megmondani, hogy ez egy nagyra nőtt hernyó 
panírozva vagy esetleg valami Gasztrofol egyéb csodaszer, mert ez a helyzet. Mindamellett, 
hogy valóban nekik legalább van mit enniük. Tehát a helyzet tényleg rendkívül sokrétű. 

Elnök úr, köszönöm még egyszer, hogy ezt a témát napirendre tűzte, köszönöm, hogy 
eljöttek és sokat fényesítettük egymás agyát. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Ki szeretne szólni? Kiss Sándor képviselő úr! 
 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Én rövidebb leszek. Ahogy 

hallgattam, visszatérnék az iskolabüfék kérdéskörére. Úgy látom, hogy elég lájtosan van ez az 
egész dolog kezelve. Tehát ellenőrizgetünk meg megkérni az igazgatót, és valami jogszabályt 
is említett Martos Éva professzor asszony, könyörgöm, az iskolába azt lehet bevinni, amit 
megengedünk. Tehát nem értem, hogy ezt rendeletileg hogy nem lehet szabályozni. Hogy 
nem lehet meghatározni azoknak a termékeknek a körét, amelyeket be lehet vinni az iskolába? 
Ahogy az iskolába nem lehet bevinni csúzlit, nem lehet bevinni fegyvert, akkor nem lehet 
bevinni energiaitalt. Ezt nem értem. Tehát számomra ez érthetetlen. De ha akárki bejön az 
utcáról, szerintem ő is ugyanezt mondani, és nem kell ehhez szakembernek lenni. 

Tehát hogy nem lehet meghatározni rendeletileg ezen termékek körét, vagy akár hogy 
nem lehet megpályáztatni országos, megyei, régiós szinten, hogy kik azok a beszállítók, akik 
beszállíthatnak egy iskolai büfébe? 

Másrészt pedig ez egy jövedelemszerző tevékenység. Gebinben adják ki az iskolai 
büféket, ahol igyekeznek minél nagyobb árréssel eladni azokat a termékeket. Igenis, azt 
mondom, hogy van ennek egy szociális része, ne ott nyúljuk már le a gyerekeket az iskolai 
büfében, bocsánat ezért a kifejezésért. Tehát bennem rögtön megfogalmazódott az a gondolat, 
hogy hogyan nem lehet akár megpályáztatni azokat a beszállítókat megyei szinten is akár, 
hogy kik és mit vihetnek be az iskolai büfébe, és miért nem működtetheti akár maga az iskola 
közössége ezt a büfét, mert amikor egy buli van, akkor a gyerekek milyen jól megoldják a kis 
büfé üzemeltetését. 

Most itt kapcsolódnék a túlzott adminisztrációhoz. Nyugodtan mondhatom, hogy ez 
nevetséges. Amikor van egy almaprogram az iskolában, és a pedagógusnak darabonként kell 
feljegyeznie, hogy ki vitte el az almát, és aki nem vitte el – mert maradjunk a hátrányos 
helyzetűeknél, akik hol járnak iskolába, hol nem, és ott rohad az alma az osztályteremben. 
Tehát ezek nevetséges dolgok. Most nem akarom mondani, hogy ez minősíti az egész 
rendszert, de megint azt mondom, hogy ha egy kívülálló bemegy, azt mondja, hogy mit 
akarnak itt szakmáskodni vagy szakmailag az egész témához hozzászólni, amikor ott rohad az 
alma. Bocsánat, hogy ilyen egyszerűen fogalmazok, de erről van szó. 

Aztán szóba került itt az, hogy a bölcsődék vezetői gondozónők, ők nem tudom, hogy 
most mennyire tanulnak dietetikát, de úgy gondolom, hogy igenis, a pedagógusok és a 
gondozók oktatásában erősebben meg kellene hogy jelenjen a dietetika oktatása. Tehát úgy 
gondolom, hogy egy óvoda vagy egy bölcsőde vezetője azért legyen tisztában azzal, és esetleg 
vele megbeszélve határozza meg az élelmezésvezető, hogy mit egyen a gyerek, és azt, milyen 
legyen az étrend. 

Tehát tényleg ne az legyen, hogy a tanárok mit szeretnének fogyasztani, hanem 
tényleg szakember határozza meg. 

Aztán itt szóba került a magatartás, tehát hogy a pedagógus hogyan étkezik. Ha 
visszaemlékszem, amikor én voltam gyerek, akkor ott ültek a tanárok elöl, és eleve, ahogyan 
ők viselkedtek, az egy viselkedésminta. Nem tudom, hogy ez miként jelenik meg – még 
egyszer mondom – a pedagógusképzésben, de ahogy egy pedagógus viselkedik, az nagyon 
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lényeges, vagy hogyan eszik. (Dr. Martos Éva: Mást kapnak.) Arról ne is beszéljünk!  Tehát 
úgy gondolom, hogy ő is ugyanazt eszi. 

Tehát szerintem ezek olyan dolgok, amelyek nem alapvetően pénz kérdése, hanem 
egyszerűen kormányzati akarat és elszántság kérdése. 

Tehát azt gondolom, hogy szakemberek ülnek itt, én laikus vagyok részben ebben a 
témában, tehát mindenképpen szerencsésnek tartanék egy ajánlást, egy megfogalmazást. Már 
annyit hallottam az iskolabüféről, és én is láttam, amikor a gyereket vittem az iskolába, hogy 
a chips, stb., tehát nem értem, számomra érthetetlen, hogy miért nem lehet kezelni ezt a 
kérdést rendeletileg kezelni. Még egyszer mondom, huszadjára is elmondom, hogy nem 
pénzkérdés ez a része a dolgoknak. 

Nekem ez az egyik, amihez azt mondom, hogy a kormányzatnak is így kell hozzáállni, 
nem lehet forráshiányra, stb. ilyen dolgokra hivatkozni. Még egyszer mondom: ez az 
adminisztráció, tehát hogy a tanár, a pedagógus azért szagolja ott a rohadt almát, mert ez 
uniós előírás, bocsánat, de ez abszurdum, nem tudok erre mit mondani. Köszönöm szépen, 
nem rabolom tovább az idejüket. 

 
ELNÖK: Képviselő urak, ki szeretne még szólni? (Nincs jelzés.) Akkor ezúttal élek a 

lehetőséggel, mint elnök, hogy én is néhány gondolatot megosszak önökkel ebben a 
kérdésben. 

Felírtam magamnak az élelmiszerek kitiltását az iskolából. Bennem, mint 
képviselőben az a gondolat vetődik fel, hogy ha egyszer arra szánnánk a fejünket, hogy egy 
ilyen szabályozást készítsünk, akkor mi lehet az a társadalmi érdek, ami indokolttá teszi azt, 
hogy miért tegyük, hiszen ez egyfajta korlátozás és az általunk elképzelt világ a szabad 
versenyen, a szabad gazdaságon és főszabályként a „szabadság” szón alapul. 

Én gyakorló, három gyermeket nevelő apaként, kisgyermekeket nevelek, az egyik 
problémám az, hogy ameddig én otthon saját magam, tudásom és tehetségem szerint el tudom 
dönteni, hogy milyen élelmiszerekkel találkozhat a gyermek, mi az, amit fogyaszthat 
egyébként a gyermek, és ha kinyitja a hűtőszekrényt, akkor abban csak olyat talál, amit teljes 
biztonsággal, nyugodtan megehet kénye-kedve szerint, nyilván ott is van időnként korlátozás, 
mert bizonyos dolgok azonnal eltűnnek a hűtőből és másra nem kerül sor, ugyanakkor, 
amikor az iskolába elengedem őket, akkor innentől kezdve elvesztettem a kontrollt. Azt pedig 
nem tehetem meg, hogy egy bizonyos életkor fölött, bár én igyekszem pénz nélküli 
gyerekekké tenni őket, tehát pénzük nincs, és ha valamire szükségük van, akkor kérnek és 
kapnak, de ez egy idő után nem működik. 

Tehát azt gondolom, hogy az egy megfelelő erkölcsi alap, hogy az iskolai büfék 
bizony, sok családban a szülői nevelést lényegében lerontják, és a gyerek számára egy olyan 
élelmiszerfajtához egy korlátlan hozzájutást biztosít, ami egyébként nagyon ízesnek tűnik, 
hiszen túlfűszerezettek, túl intenzívek, most nem sorolom végig, és ha ezzel találkozik a 
gyermek, akkor utána az egyébként önmagában nagyon jóízű élelmiszereket kissé ízetlennek, 
semmilyennek fogja találni. Én emiatt gondolom azt, hogy ez egy jogos felvetés a részünkről. 

Van egy másik érvünk is, ami azt jelzi, hogy ezek a táplálékok igenis, 
egészségkárosodást okoznak. Éppen amikor a dugóban álltam, idefelé jöttem, akkor 
valamelyik kereskedelmi szövetségnek a vezetője bírálta a hamburgeradó-tervezetet, amin 
egyébként már látom, hogy a marketingesek, a nagy üzletágak marketingesei dolgoznak, és 
most már chipsadónak kezdik nevezni egyre több helyen, tehát tolják át a termékről a másik 
termékre; nem érdekes, mert a chipsesek is sokan vannak, tehát azok majd vissza fogják tolni, 
és a döglött ló ide-oda húzkodása történik, de érdemes megfigyelni ezt a jelenséget. Ahol az a 
világos magyarázat volt, hogy ha adót vetünk ki egy ilyen egészségtelennek ítélt termékre, 
akkor ez vissza fogja fogni a keresletet ezen termékek iránt és az adóbevételek emiatt 
csökkennek, a forgalmi adó, stb. Odáig nem jutott el a gondolat, hogy akkor a fogyasztás is 
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csökken, és ezzel bizonyos fajta előnyökre lehet szert tenni. Tehát idáig nem jutott el a 
nyilatkozó a rádióban, de nyilván ő a kereskedők szemszögéből nézte, és neki a 
forgalomcsökkenés az bevételkiesés. Én ezt értem. 

Ezzel együtt egyébként azt gondolom, hogy ezért kellenek képviselők, ezért kell 
kormányzat, hogy időnként olyan döntéseket magukra vállaljanak, ami nem feltétlenül 
népszerű, sőt abszolút széles bevont demokráciával nem is nagyon hozható meg. A 
demokrácia alatt például értem az iskolaszéket, elnézést kérek érte, valóban megvan a 
jogosítványa az iskolaszéknek, de az iskolaszék nem fog olyan döntést hozni, ami mondjuk 
nem felel meg a tanári karnak vagy nem felel meg az iskolaigazgatónak. Hiszen az 
iskolaszékben ülők ilyen-olyan módon, de mégiscsak kiszolgáltatott helyzetben vannak, és 
jobb a békesség, és ezt nem annak a területnek tartják, ahol érdemes konfrontálódni. Ahol ők 
igazából konfrontálódnak, amikor olyan magaviseletű gyermek kerül a csoportba, amelyik 
ténylegesen fizikai veszélyt jelent a többire, akkor szoktak konfrontálódni, a szociális ágazat 
ismeri ezeket a helyzeteket, de egyébként nem. 

Az önkormányzatokkal szembeni fellépés jogszabályi alapja. Én nem véletlenül 
kérdeztem rá erre, én magam Kecskemét város önkormányzatában gyakorlóként felügyeltem 
ilyen ágazatot, ahol közétkeztetéssel foglalkoztunk. Őszintén szólva az önkormányzatoknál 
rendkívül esetlegesnek tartom azt, hogy ezek az ajánlások betartásra kerülnek vagy nem. 
Nagyon esetleges. Éppen ezért gondoltam és ezért kérdeztem rá. Én ugyan magam nem 
találkoztam ilyen jogszabállyal, ami ránk nézve kötelező lett volna, de lehet, hogy csak én 
nem néztem át rendesen a jogszabálygyűjteményt. De ezek szerint nincs. Ugyanakkor azt 
gondolom, hogy valamilyen szinten ide be kellene lépnie az államnak, az ajánlások azért 
túlmutatnak ezen. Tehát olyan élettani, egészségügyi problémákat generál, amelyek esetében 
felvetődik a gyermekeknek az egészséghez való joga. Nem akarom elvinni ebbe az irányba, 
mert akkor már általában baj szokott lenni, amikor idejutunk, de lényegében azt gondolom, 
hogy megint az erkölcsi alapja meglenne akár a kormányzatnak, akár a parlamentnek, hogy 
ezen a területen előrelépjen, és valamilyen módon, ha más nem, akkor az önkormányzatokkal 
egy sokkal aktívabb együttműködésre serkentse őket, és ezek az ajánlások lényegesen 
erősebb, betartandó ajánlások legyenek. 

Az azért egyébként vérlázító, hogy közbeszerzések valóban úgy zajlanak le, hogy a 
kiíró is és a közbeszerzést megnyerő is az első pillanattól kezdve tudja, hogy egyikük sem 
fogja betartani a szabályt. Aki kiírja, az nem fogja megkövetelni, és ennek biztos tudatában 
pályázik az, aki ezt teszi. Ezért jön megint, hogy szemmel láthatóan az önkormányzatok és 
nem az állam, aki pályáztat, és az állam ebbe az üzleti kapcsolatba egyébként nem tud 
belelépni, annak a betartatásába nem tud belelépni. 

Tehát ezért vetem fel ismételten azoknak a szabályzóknak a szerepét, ami mindenkire 
vonatkozik és kötelezően érvényesítendő és kikényszeríthető. Tehát nem bonyolult dolog, 
azoknak le kell írni abban a papírban, hogy mire kapták meg a szerződést. Most le van írva. 
Ha nem az van ott az asztalon, akkor szankcionálni kell, és nem kell az önkormányzatra bízni 
a szankcionálást, mert ő nem fog. Nem akarom megvádolni az önkormányzatokat, és akkor, 
ha még hozzávesszük, hogy a nagy önkormányzatokról beszélünk, a pici önkormányzatok 
esetében, nekik még esélyük sincs arra, hogy ezekkel a nagy élelmiszergyárakkal – mert azért 
a közétkeztetés egy része egyértelműen ide tartozik ma, és nem a szomszéd utcából hozzák az 
élelmiszert, hanem az ország másik feléből, a készételeket – szemben fellépjenek, és 
valamilyen szinten érvényesítsék az érdekeiket. Tessék elképzelni egy ezer fős települést, 
semmi esélye nincs. 

Tehát megint azt mondom, hogy akinek ereje van, az az állam, aki ebbe a területbe be 
tud lépni, és a szankciókat érvényesíteni tudja, meggyőződésem szerint az állam. Vettem a 
jelzést, utána fogok nézni, hogy a dietetikával kapcsolatosan a szakfelügyelet hogyan van, 
mint van, ezt nem tudtam, ez elég speciális volt számomra. 
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A gyermekétkeztetéseknél mindenhol legyen kötelező a dietetikus. Ez önkormányzati 
szinten megvalósíthatatlan. 3200 önkormányzat van az országban, szinte mindegyiknek van 
valamilyen gyermekjóléti intézménye, ahol ez képtelenség. Tehát amit tudunk, az talán az, 
hogy a nagy közbeszerzéseknél esetleg dietetikus tanácsait, egyebet, vagy figyelembe venni 
dietetikusok által előírt menüket, normákat, ami egyébként most is megvan, ha nem is 
dietetikusok írták elő, de rendeleti szinten ezek megvannak. Tehát itt ezt nem látom 
megvalósíthatónak. Beszéltem a közbeszerzésről. 

Tehát összegészében azt mondom, hogy önök most természetesen szót fognak kapni és 
mindenre tudnak majd reagálni, és ha marad annyi időnk, akkor a képviselők közül, aki 
nagyon szeretne, az viszontválaszt mondhat majd, de úgy látom, hogy annyira szerteágazó a 
terület és olyan nagy falat, hogy itt most a bizottság önálló ajánlást nem fog tudni szerintem 
megfogalmazni. Általában szoktunk ilyet tenni, és majdnem mindegyik ajánlásunk azzal 
kezdődik, hogy ajánljuk a tárcának az egészségtan oktatás bevezetését. Tehát mi is olyanok 
leszünk, hogy Karthagót pedig le kell rombolni, de összegészében azt mondom, hogy ez a 
terület bajban van, méghozzá az én meglátásom szerint nem is annyira a szabályzók hiánya az 
igazi nagy probléma, hanem ezeknek a konzekvens megkerülése, kikerülése, be nem tartatása. 

Tehát azok, akik ezen a területen élhetnének a jogukkal, azok zömében ezt nem teszik 
meg, és teljesen egyértelműen nyilvánvaló az is egyébként, hogy nem lehet mindent a pénz 
hiányára fogni. Tehát arra azért bizonyítékok vannak, jelesül megint csak azt mondom, hogy 
ha kevesebb sót teszek az ételbe, általában az nem kerül többe. Az egy más kérdés, hogy 
akkor viszont előjön az élelmiszer más hibája, és az emberi íz érzékelése akkor ezeket 
előhozza. Ez egy zárójeles dolog. 

De összegészében azt gondolom, hogy nagyon sok olyan van, ami kis odafigyeléssel 
és a szabályok pontosabb betartatásával javítható lenne. Az én véleményem, de sajnos, ezt 
erősítették meg önök is, főszabályként a közétkeztetésnek a gyermekekre vonatkozó része 
nagyon sok kívánnivalót hagy maga után. Tehát ez a terület őszintén szólva komoly bajban 
van. Sajnos, azt erősítették meg, amit gyakorló szülőként én is tapasztalok, és egy időben 
kóstolóként, tehát a legváratlanabb pillanatokban jelentem meg különböző 
közintézményekben, beálltam a sorba és elvettem az egyik gyerek elől az ő adagját, amit már 
neki kértek, nem amit nekem, és megnéztük, hogy az micsoda. 

Tehát őszintén szólva siralmas a helyzet, azt tudom mondani. Várom önöktől most az 
észrevételeiket, javaslataikat, hogy önök szerint hogyan lehetne mindezen javítani, mit kellene 
tennünk. Ha erre van ötletük, javaslatuk, azt köszönettel vesszük. 

 
DR. SZABÓ ENIKŐ helyettes országos tisztifőorvos: Köszönöm szépen. Amit én 

mindenképpen szeretnék kiemelni az elhangzottakon belül, az, hogy a prevenciónak nagyon 
örülnénk. Ha megkapnánk olyan lehetőséget az ellenőrzésre, jogszabály adta lehetőséget 
ennek a betartatására és ennek a szankcionálására, akkor lehetne ugyanúgy, ahogy a 
nemdohányzók védelmében hozott törvény alapján, hogy azt az összeget, amit szankcióval ki 
lehet szabni, vissza lehetne forgatni a prevencióra. Ugyanerre a területre, akár az oktatás 
területére, akár ismeretterjesztésre. Tehát ezt lehetne hasznosítani. Ez nagyon fontos lenne. 

Nagyon fontos azt kiemelni, hogy ha élelmiszerbiztonságról beszélünk, akkor a 
Vidékfejlesztési Minisztérium alá tartozó hatóságok ellenőrzik ezeket, és itt alapanyagokról 
van szó. Külön kellene választani az élelmiszerbiztonságot és az ételnek a biztonságot. Az étel 
az, ami a mi asztalunkra kerül. Ennek a biztonsága külön így, mint fogalom meghatározása 
nincs meghatározva, ehhez viszont hozzátartozik nemcsak a táplálkozási rész, hanem a 
konyhatechnológia és a termékek szállítása is. Tehát ezt különválasztva jelenleg nagyon 
nehéz a feladatot úgy megvizsgálni, hogy mi megnézzük csak a táplálkozás részét, de a másik 
részébe viszont nem szólhatunk bele. Tehát a konyhatechnológiát már nem tudják megnézni, 
hogy abból a biztonságos élelmiszerből, amit garantál egy hatóság, abból biztonságos étel 
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készül-e. Ezt szerintem nagyon fontos lenne rögzíteni és ehhez a jogszabály csiszolását vagy 
módosítását mindenképpen el kell végezni. 

Táplálkozás-vizsgálatot nagyon nehéz most a hatóságnak elvégezni, hiszen az 
ÁNTSZ-tól kikerültek a kormányhivatalok alá, mint NSZSZ-ek. A laboratóriumok 
odakerültek, a kormányhivatalok keresik azt a pénzforrást, hiszen mindenki ismeri a 
nehézségeiket. Tehát ha én most azt mondom, hogy szeretnék táplálkozásvizsgálatot 
készíteni, mint szakmai vezető és elrendelni, akkor mindegyik kormányhivatal azt fogja 
mondani, hogy nem, ez a hatósági jogkörömben nincs benne, nekem ez nem kötelező, erre 
nem adok pénzt, mert ezt nem lehet megtenni.  

Tehát itt óriási baj van. Idén is benne van a munkatervünkben, hogy szeretnénk, pont 
az lenne a célunk, hogy összefogva, mivel egy kormányhivatal alá került az egészségügyi 
része és a Vidékfejlesztési Minisztériumnak az MgSzH része, szerettük volna azokat az 
élelmiszereket megvizsgálni, azokat a közétkeztető cégeket, amelyek a helybeli 
kistermelőktől tudnak vásárolni. Össze szerettük volna hasonlítani, hogy vajon, ez jelent-e 
valamit. Nem tudják megcsinálni, jelezték a megyék, mert a kormányhivatal erre nem ad 
pénzt. Én nem vagyok hatóság, aki ezt ki tudom verni belőlük, mert nekem nincs jogköröm. 

Tehát ami nagyon fontos lenne: jogkört adni az ÁNTSZ azon területének, akit most 
már nem ÁNTSZ-nek, hanem NSZSZ-nek hívnak, hogy ebben igenis, tudjon eljárni és tudjon 
lépni, és azokat az ajánlásokat, amelyeket a tudományos intézet meg tud nekem adni, akkor 
azokat én, mint jó katona be tudom hajtatni, végig tudok ezen menni. Ez a szankció nem azért 
lenne, hogy én megbüntessem még a nehéz helyzetben lévő közétkeztetőt, hanem esetleg 
tudjak neki olyan programokat adni a szankcióból beszedett pénzből, úgy ahogy az előbb 
említettem a nemdohányzók védelmében hozott törvényt. Ezt szerettem volna mindenképpen 
elmondani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
 
PORCSALMYNÉ HENTER IZABELLA dietetikus (Országos Gyermek-

egészségügyi Intézet): Szívemből szólt a kollégám, úgyhogy nem nagyon szeretném 
ismételni. Talán két apró dolgot mondanék. Tehát az ellenőrzést én is nagyon fontosnak 
tartom és nemcsak élelmiszerbiztonság, hanem tápanyagtartalom szempontjából. 

A megelőzés a legfontosabb. Két érdekes dolgot mondanék. Az osztrákoknál próbálták 
meg azt, hogy a kismamák akkor kapták meg a szülési segélyt vagy most nem tudom, hogy 
éppen hogyan hívják, ha a szülést megelőzően egy háromalkalmas képzésen részt vettek, mint 
kismama, hiszen tudjuk, hogy már a várandósság alatt eldőlnek bizonyos dolgok a gyermek 
anyagcseréjét tekintve, illetve az édesanya tejében is sok minden eldől vagy nem dől el. 
Egyébként nem csinálják sajnos, jelenleg de ez szerintem ez egy jó terv vagy érdekes. 

A másik, ami nekem még a múlt századból, amikor gimnáziumba jártam, eszembe jut, 
hogy nálunk a büfét a diákok csinálták. Részben megtanultak egy kicsit gazdálkodni, részben 
egy megfelelő szakmai vezetővel az iskolai diákság, vagy a DÖK, vagy nem tudom ki, olyan 
megfelelő emberrel, aki ezt szakmailag kezeli, de ők is kezelhetnék vagy ők is kipróbálhatnák 
ezt. Ez csak két olyan érdekesség, amit szerettem volna hozzátenni az előttem szólóhoz. 

 
ANTAL EMESE elnök (Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége): Amit én 

szeretnék, itt az oktatás, a prevenció elhangzott, hogy szülő, gyerek, meg tiltólista, de úgy 
gondolom, hogy egyszerre kellene mindent, hiszen nyilván ha a gyereket tanítjuk, de otthon 
nem ezt látja, vagy fordítva, akkor ez nem működik. Tehát mindenféleképpen egy komplex és 
egyszerre ható népegészségügyi program az, ami kellene. 
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CSORDÁS ÁGNES elnök (Magyar Védőnők Egyesülete): Valóban a prevenció 
területén, mint védőnők azt tudjuk megtenni, hogy a kismamák körében, illetve a fiatal 
csecsemőket és kisgyereket nevelőket is próbáljuk az egészséges táplálkozás felé vinni, 
viszont amíg a közmédiában teljesen más jön be, és ugye, a médiáról még nem is szóltunk, 
ami árad a gyerekek felé a reklámokból, azok is nagyon káros hatással vannak a 
gyermekeinkre. 

Tehát ez egy rettentően összetett feladat. Még talán egyet, itt a szociális területen, amit 
mondott az úr, hogy azt valóban tapasztalták a védőnő kolléganők, hogy amikor hétfőn jönnek 
a gyerekek, akkor mindent megesznek, de csütörtökön, pénteken már kezdenek válogatni. 
Tehát hogy otthon mit kapnak a hátrányos helyzetű gyerekek, milyen élelemhez jutnak hozzá, 
ez tényleg nagyon sok helyen nagyon nagy probléma. 

Ez ellen tényleg csak közösen együttdolgozva tudnánk mit tenni. Nagyon tetszik 
egyébként, amit képviselő úr elmondott, hogy a nagyszülőket megcélozni, tehát valóban ott 
még talán van egy nagy lehetőségünk, hogy hogyan vásároljanak, mit vegyenek 
születésnapra, névnapra, karácsonyra, tehát ott talán van még egy lehetőség a prevenció 
területén. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
DR. KISS-TÓTH EMŐKE dékánhelyettes (Miskolci Egyetem): Azt látom, hogy két 

irányba jegecesedett ki itt a megbeszélés. Tehát a főszabály a szabályok betartása, illetve a 
prevenció, hogy legyen, aki a prevenciót végzi, ahhoz azt gondolom, hogy kellenek védőnők 
is. Az a bizonyos jelentés, amiről beszéltem, tavaly 4600 védőnő alapján, ez évben pedig 
4100 védőnő adatszolgáltatása alapján állt össze, tehát 500-zal kevesebb védőnő tette meg az 
adatszolgáltatást. 

Ahhoz, hogy védőnőket megfelelő létszámban képezzünk, azt azért látjuk, hogy a 
védőnőknek jelentős szerepük van ezen a területen, ahhoz azt gondolom, hogy helyben kell 
képezni a régiókban. Ez nekem vesszőparipám, és most azt hiszem, hogy zárszóként ezt itt 
elmondhatom, és nem egészségügyet érintő, de oktatást érintő, de talán mégis valahol célba 
talál ez a gondolat. Ha Budapesten képezzük a védőnőket, azok Budapesten fognak maradni. 
Azok nem mennek vissza Szabolcsba, talán még nyugatra inkább, a nyugati országrészbe, de 
Borsodba semmiképpen nem jön vissza, és akkor hiába a jó kezdeményezés, az ötlet, nincs 
kivel a prevenciót elvégezni. 

Mindig országos keretszámokról beszélünk a felsőoktatásban, és mindig országos 
listákról beszélünk, és nincs lehetőség arra, hogy regionális keretszámok legyenek, és azt 
mondjuk, hogy egy regionális képzőhelyen az oda jelentkezőket ilyen és ilyen állami 
finanszírozott létszámmal fel tudjuk venni. 

Biztos, hogy nem jó helyen mondom ezt, de talán mégis nem ok nélküli, amit mondok. 
Köszönöm szépen. 

 
DR. CZEGLÉDI BEÁTA főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Az 

ellenőrző hatósági jogkörökre szeretnék reagálni egy pár szóban. Véleményem szerint is 
nagyon fontos, hogy az egészségügyi hatóságnak legyen egy olyan ellenőrzési jogköre, 
amivel tudja biztosítani azt, hogy táplálkozási, élettani, egészségügyi hatás szempontjából a 
humán-egészségügy védelmet kapjon. Ugyanakkor azért az élelmiszerlánc-biztonság 
szempontjából azt kell elmondanom, hogy ez egy több éve lezajlott folyamat már, hogy a 
vidékfejlesztési tárca alatt, a volt agrártárca alatt kialakult egy egységes élelmiszerlánc-
ellenőrző hatóság. Ez a hatóság képes arra, hogy a talajtól, a műtrágyán, a növényvédő szeren 
keresztül az alapterméket tudja ellenőrizni, azt a takarmányt, amit az állatok megesznek, 
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ahogy levágják az állatokat, ahogy feldolgozzák az élelmiszert, ahogy a kereskedelembe 
kerül, és utána ahogy a vendéglátás, közétkeztetés esetében elkészítik ezt az élelmiszert. 

Szerintem szét kell választani az élelmiszerbiztonsági kérdéseket, amit pontosan egy 
egységes hatóság gyorsan, hatékonyan tud ellenőrizni és szükség esetén intézkedni és a 
táplálkozás-egészségügyi kérdéseket. Ugyanakkor mivel most már kormányhivatalként 
működnek ezek a regionális és megyei szervezeteink, mindenféleképpen szükséges az amúgy 
is működő hatósági kapcsolatrendszert az állategészségügyi és élelmiszerlánc-biztonsági 
igazgatóságok között és az ÁNTSZ-igazgatóságok között erősíteni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm szépen. Tessék! 
 
GYEBNÁR BRIGITTA főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Újat nem 

szeretnék hozzátenni, csak azt megerősíteni, hogy nagyon bizakodunk abban, hogy a teljes 
körű iskolai egészségfejlesztés bevezetése, ahogy ezt részleteztem, illetve ezen bizonyos 
TÁMOP-források mozgósítása nagymértékben segíteni fognak az egészséges közétkeztetésen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor most a sor végére szorult Martos Éva. 

Parancsoljon! 
 
DR. MARTOS ÉVA főigazgató (Országos Élelmezés- és Táplálkozás-tudományi 

Intézet): Köszönöm szépen. Csak két gondolat. Itt elhangzott az élelmiszerbiztonság, 
táplálkozás, egészségügy. Azt gondolom, és mostanában gyakran halljuk a vitát, hogy nincs 
egészségtelen élelmiszer, és így tovább, én azt gondolom, hogy van. Az 
élelmiszerbiztonságnak egy alapkövetelménynek kell lennie. Tehát mikrobiológiai, 
toxikológiai szempontból minden élelmiszernek rendben kell lennie. De ettől még 
mikrobiológiailag és toxikológiailag rendben lévő élelmiszer, amennyiben nincs benne, csak 
sok zsír, sok cukor és sok só, ettől még az komoly kockázatot hordoz, tehát az egészségtelen. 

Még egy gondolatom hadd legyen, hogy nagyon jó, hogy holisztikus szemlélet lesz, 
nagyon jó, hogy mindent tanítunk, de azért felhívnám a figyelmet arra, hogy én tanultam az 
iskolában főzni. Tehát ha gondolkodunk a tananyag összeállításán, legalább egy anyagismeret 
szükséges. Látjuk, amikor a szülőknek valamiféle tájékoztató anyagot küldünk, a 
legalapvetőbb dolgokkal nincsenek tisztában. Nem azt, hogy nem ismerik a karambolát, hogy 
létezik olyan zöldség, nemhogy ezt nem ismeri, hanem nem tudja, hogy mi a rétesliszt és a 
simaliszt közötti különbség. Tehát nagyon fontos lenne, hogy megfogjon egy ilyet, vagy 
tudja, hogy mi az, hogy durumtészta, stb. 

Tehát azt gondolom, hogy ennek része kellene lennie a tananyagnak. Vagy létezik 
ilyen, hogy áruházi séta, elviszem a gyereket és megmutatom és megmagyarázom. Szóval itt 
van mit csinálni, de nagyon-nagyon el kell kezdeni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy két olyan dolog van, amiben én 

hibáztam, az egyik a nevek, ezért elnézést kérek még egyszer. A másik, hogy mégiscsak meg 
kell kérdeznem képviselőtársaimat, hogy akarnak-e esetleg ajánlást megfogalmazni a tárcák 
irányába. Erre lehetőségünk van. Akik már jártak a bizottság ülésén, tudják, hogy ez azért 
nem egy mindenható eszköz, ez egy udvarias kérés és figyelemfelhívás a tárcák irányába. Ez 
több a semminél. 

Az a kérdés, hogy szeretnénk-e ilyet tenni, látunk-e olyan pontokat, amiben meg 
tudunk fogalmazni ilyen bizottság által elfogadott ajánlást. Heintz Tamás! 

 
DR. HEINTZ TAMÁS (Fidesz): Az asztal elején és a végén szóló két szakember el 

nem hangzó vitájához szeretnék hozzászólni. Tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy igen, az 
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egészséges élelmiszer dolog csodálatos, tehát a szántóföldről az asztalig nagyon jó, az 
asztalnál engedjük oda az orvoslást. Tehát itt igenis, van feladat. Azt mondom, hogy most az 
egészséges élelmiszer helyzet kiváló, de ne akarja ezt a részt kihúzni. Ez mégiscsak 
egészségügy. Tehát amikor valaki a szájához közel viszi a kanalat, na, ott történnek a gondok. 
Addig rendben lehet minden. De itt van egy olyan fázis, most ne akarjunk olyan speciális 
élelmiszereket főzni, amelyek nyersen mérgezők, amúgy pedig nagyon jók, sajátos kulináris 
technikákkal elkészítjük őket és ízletes, finom ételek lesznek, vagy meghal a delikvens, ha 
úgy készítjük el, attól függ, hogy ki a szakács. Nem, egyszerűbb esetben is lehet itt komoly 
károkat okozni. Tehát innen hiányzik. 

Ha ezt esetleg formába tudjuk önteni. Réges-régen, még korábban mi is rettentően 
sokat küzdöttünk itt ellenzékben ez ellen, hogy az élelmiszerbiztonságot azért tegyük már 
helyre és úgymond ne csak a mezőgazda, hanem a szervgazda is legyen ebbe bevonva, aki 
aztán később a gyógyítás folyamatában is részt vesz, hogy ezt formába öntsük. Illetve a 
másik, aminek hangot adhatnánk, hiába mi fogjuk a következő költségvetést is megszavazni 
túlnyomó többségben, most nem akarok prejudikálni, Sanyi, hátha majd te is, de a másik 
komoly négyéves problémánk pedig az volt, hogy állandóan arról beszéltünk, hogy az 
ÁNTSZ-t kivérezteti a kormányzat. 

Jelentem, most ki van véreztetve, és amikor azt kérjük számon, majd a dohányzást 
jövő januártól vagy éppen most itt a közétkeztetést ellenőrizzék, akkor azt mondják, hogy „és 
miből?” 

Tehát itt azért vigyázni kellene. Jó, azért vannak itt még különböző kérdések, amelyek 
felmerülhetnek, de ez a két kérdés mindenképpen olyan szerintem, amit a bizottságnak egy 
ilyen kétórás munka után, ami szerintem egészen tisztességesre sikerült, érdemes lenne 
megfogalmazni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Aki ajánlást fogalmaz meg, az tételes mondatban fogja megfogalmazni, amit 

le tudunk írni. Kiss képviselő úr! 
 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Én is leragadtam valamilyen szinten az iskolabüféknél, 

de mindenképpen úgy gondolom, hogy mivel itt elég sokat beszéltünk erről, szerintem egy 
ajánlást meg kellene fogalmazni a kormányzatnak, már csak azért, hogy el ne feledkezzen 
róla. 

Csak visszautalok Martos Éva mondandójára, amikor arról beszélt, hogy van erre 
jogszabály, de nem alkalmazzák. Ha a jogszabályt nem alkalmazzák, akkor az nincs is 
gyakorlatilag, tehát ezt kimondhatjuk. Tehát nincs értelme a jogszabálynak. Tehát úgy 
gondolom, hogy a kormányzat ezzel foglalkozzon, és hívjuk fel rá a figyelmét, tehát ne csak 
így magunk közt beszélgessünk, és a dietetikusokkal. Már csak azért is úgy gondolom, hogy 
jó lenne a kormányzatnak, ha ezzel foglalkozna, mert ez egy nagyon jól kommunikálható 
téma, nagyon népszerű téma, úgyhogy a Fidesz-kormányzat igazán komoly szavazatokat 
szerezhet ezáltal, bár én az ellenzékből beszélek. De ettől függetlenül ez egy nagyon jól 
kommunikálható téma, hogy hogyan őrzi a diákok egészségét, mennyire rájuk figyel, stb. 
Tehát már csak emiatt se feledkezzen el erről a kormányzat. 

Nem akarnám az időt húzni, de itt az élelmiszerbiztonságról esett sok szó. Nem tudom, 
létezik-e olyan, hogy élelmiszeralapanyag-biztonság, talán erről is ejthettünk volna egy pár 
szót. Itt a toxikológiáról és egyéb ilyesmiről volt szó, tehát tényleg amit hallottunk arról, hogy 
mit evett az az állat vagy mennyire van agyonműtrágyázva a talaj, tehát az élelmiszer-
alapanyagok beltartalmi értékéről nem sok szó esett, de nem is akarnám elhúzni az időt. Az a 
lényeg, hogy úgy gondolom, hogy az iskolabüfék kérdését meg kellene egy ajánlásban 
fogalmazni, ha már egyebet nem, ezt mindenképpen. Köszönöm. 
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ELNÖK: Hollósi Antal képviselő úr van egyedül, aki még nem szólalt meg. Szeretnél 
szólni? (Dr. Hollósi Antal Gábor: Nem, köszönöm szépen.) 

Akkor rám maradt az, hogy megfogalmazzam valamilyen módon ezt az ajánlást. Ezek 
szerint, ha jól értettem, Sándor, azt szeretted volna, hogy ajánljuk figyelmébe a 
kormányzatnak, vagy megfontolásra ajánljuk a kormányzatnak az iskolai büfék kínálatának 
rendeleti szabályozását. Azt gondolom, hogy ez így egy fontos megfogalmazás. Ha 
rendeletben van, akkor kikényszeríthető. Tehát ezt megfontolásra ajánljuk a kormányzatnak. 

Nekem volna egy másik javaslatom, hogy a közétkeztetésre szeretnék megfogalmazni, 
hogy hogyan lehetne a közétkeztetésnek a minőségét és az egészséges voltát az 
önkormányzatokkal szemben érvényesíteni. Ezt akarom valahogy megfogalmazni. Tehát 
hogyan lehetne egy normális mondatban megfogalmazni. 

A mi szándékunk, amit szeretnénk elérni, hogy olyan szabályozók legyenek, amelyek 
a közétkeztetésben, és akkor én itt teszek egy kitételt, hogy a gyermekkori közétkeztetés, ami 
jogilag nem egy szabályos kategória, én ezt tudom, de meg lehet fogalmazni (Dr. Heintz 
Tamás: Iskolai.) Nem jó az iskolai, mert az máshonnan kezdődik, ráadásul nemcsak iskolában 
zajlik közétkeztetés. (Gyebnár Brigitta: A közoktatásban benne van az óvoda, a középiskola, 
a kollégium.) Nincsenek benne a szociális intézmények, tehát a gyermek szociális 
intézmények, ahol szintén folyik közétkeztetés. (Dr. Heintz Tamás: Gyermekek és 
fiatalkorúak közétkeztetése.) 

Akkor a gyermekkorúak intézményi közétkeztetése tárgyában, és megfogalmaztuk, 
hogy kire vonatkozik, most már csak azt kell megfogalmazni, hogy mit kérünk. Kérjük az 
egészséges táplálkozás szempontjainak az érvényre jutását, az érvényre jutás ellenőrzésének 
intézményes biztosítását. (Dr. Martos Éva: És az ellenőrzés egészségügyi hatóság általi 
ellenőrzését.) 

Ha a tárca megfogadja a kérésünket és el akarja készíteni, akkor az a 
rendeletalkotásnak egy nagyon hosszú, bonyolult folyamata. Tehát itt csak arról van szó, hogy 
három pontig jutottunk el, és a harmadikat még nem fogalmaztuk meg. Ez pedig az 
élelmiszerbiztonság, amellyel én egyébként teljesen egyetértek. Jelenleg az 
élelmiszerbiztonságnak az a definíciója, megfogalmazása, ami van, az egy szűkebb kategória 
annál, mint amit korábban, amikor az egészségügy alá tartozott, az egészségügy értett alatta. 
Ugyanakkor azt pedig nekünk kell tudomásul venni, hogy a tisztiorvosi szolgálat, az ÁNTSZ 
annak idején sosem vizsgálta, hogy milyen műtrágyával kezelte a termelő stb. Tehát ez egy 
hosszabb történet. 

Azt gondolom, hogy itt a nagy mohóságban az történt, hogy elvették az egészet, aztán 
most kezdünk szépen rájönni, hogy ez egy együttműködésen alapuló valami, és ezt szeretnénk 
megfogalmazni. Mondjuk azt, hogy az élelmiszerbiztonság és az egészséges táplálkozás… 
(Dr. Czeglédi Beáta: Az ételt és az élelmiszert nem lehetne különvenni?) Lehet. 

 
DR. CZEGLÉDI BEÁTA főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Szerintem 

ez egy olyan koncepcionális kérdés, amit nem hiszem, hogy szakemberekként így el tudunk 
dönteni. Ezért konkrét megfogalmazást nem javasolnék arra, hogy a tárcákat, a hatóságokat 
belekényszerítsük, inkább csak egy olyan lehetőséget, hogy az legyen benne, hogy vizsgálják 
meg az illetékes tárcák ezt a témakört. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Értem önt, mi tehetünk ilyen javaslatot, én is azt gondolom, 

ugyanis pontosan ez a probléma, amit megéltem képviselőként, most már harmadik ciklusban, 
tehát a tárcasovinizmus nevű fogalom létezik. Ezt már onnan meg tudom erősíteni, amikor 
még magam voltam az egyik tárcánál vezető, és akkor buktuk el ezt a meccset, és már akkor 
is tiltakoztam ellene. 
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Ezért gondolom, hogy sarkosan kell fogalmazni, mert ha a tárcára bízom, akkor a tárca 
nem érzi úgy, és ezzel a dolog le van zárva. Egyébként valószínűleg így sem történik semmi, 
mert ez egy nagy koncepcionális kérdés, de ezzel együtt szerintem jogos az, hogy sarkosan 
meg legyen fogalmazva. 

Az egy jó megközelítés egyébként, tehát az alapélelmiszerek vagy készételek 
előállítása, de utána abból az ételkészítés és annak az ételnek az útja, és annak az életpályája, 
ami egyébként egy viszonylag rövid életpálya, de jelentős sebességgel romlik, az igazából 
nem idetartozik. (Dr. Heintz Tamás: A nyersanyagtermelést követően.) 

 
DR. CZEGLÉDI BEÁTA főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): A 

jegyzőkönyvbe szeretnék még ehhez egy megjegyzést tenni. Tulajdonképpen az, hogy az 
élelmiszer biztonságos, az ételben is ugyanolyan mikrobiológiai, toxikológiai veszély van. 
Ezért nem gondolom azt, hogy egy alapanyagban és egy feldolgozott ételben az 
élelmiszerbiztonsági kockázat különböző. 

Ezért a vidékfejlesztési tárcának az az álláspontja, hogy az élelmiszerbiztonsági 
feladatokért az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság a felelős. Ugyanakkor maximálisan 
egyetértünk azzal, hogy a táplálkozás, az ételek beltartalma, az, hogy az egészséges-e az 
emberre, a gyermekre, az az egészségügyi hatóság hatásköre, és igenis, joga és jogköre van 
arra, hogy ezt vizsgálja. De a gyakorlatban kell megvalósítani, és ez nem élelmiszerbiztonsági 
kérdés. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm. A jegyzőkönyvben lesz, úgyhogy ön védve van. Nekünk 

más a véleményünk. 
Tehát én most is azt mondom, hogy ezt sarkosan meg kell fogalmazni. Önmagában az 

egészséges alapanyagból tudok olyan ételt készíteni, amivel igen komoly galibát lehet 
előidézni. Az egyébként, hogy az élelmiszerbiztonság időről időre olyan maflásokba szalad 
bele, mint az aflatoxin, számtalan példa bizonyítja, hogy ezen a pajzson rések, lyukak vannak, 
és ezt onnan nem is lehet betömni. Ezek keletkezhetnek az élelmiszerek előállítása, az 
ételkészítés közben, feldolgozás közben, annak az elmulasztása során, minden földdel 
szennyezett répa veszélyes élelmiszerbiztonság szempontjából. De ha azt a feldolgozásban, a 
konyhában, nem ott készítik el, nem úgy és átviszik, akkor végünk van. Ugyanez van a 
tojásnál. Nem fogom végigmondani önnek az egész szakmát. 

Ennek az ellenőrzése nem oda kell hogy tartozzon, ez már a tisztiorvosi szolgálathoz 
tartozik. Nem fogom végigmondani az egészet, feladtuk a laborokat, privatizáltuk, nem 
mondom végig az egész történetet, azt a lábát, amelyik az emberért felel, kirúgták a bábunak. 
Ez ellen az egész egészségügyi szakma tiltakozott mindig, ezért ennek most egyfajta 
reinkarnációját tessék látni abban a mondatban, amit a képviselő úr elmondott, és a 
megfogalmazás ezért tartalmazza ezt. 

Azt gondoljuk, hogy közösen, együttműködve, világosan meg kell határozni, hogy hol 
ér véget az egyiknek a felelőssége, meddig tart és hol kezdődik a másik szervezetnek a 
felelőssége, mert jelen pillanatban az egyik oldal érdemben nincsen képviselve, és nincs is 
ellenőrizve. 

Van-e még valami, amit az ajánlásban szeretnénk megfogalmazni? Kiss Sándor 
képviselő úr! 

 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): A gyógyszerészetben ezt úgy mondják, hogy bele kell 

gyártani a minőséget a gyógyszerbe. Tehát itt is bele kellene gyártani az egészséges 
táplálkozást és az élelmiszerbiztonságot. 

De nem erről akarok beszélni. Martos Éva is említette, hogy tíz évre elkötelezik 
magukat az önkormányzatok a közbeszerzésben, a közétkeztetésben. Lehet, hogy merész az a 
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gondolat, amit felvetettem, hogy akár a közbeszerzésekbe nem lehetne valahogy beleépíteni 
önmagában ezt? Tehát hogy ne járhassanak úgy az önkormányzatok, hogy eladta magát tíz 
évre, és egyszerűen már nem tud mit tenni. 

Tehát ne lehessen, csak akár egy évre kötni egy ilyen, a közétkeztetésre vonatkozó 
közbeszerzési szerződést, ne lehessen kötni tíz évre, csak kevesebbre. Vagy amennyiben nem 
felel meg az egészséges táplálkozásnak, stb., akkor fel lehessen bontani a szerződést. 

 
DR. SZABÓ ENIKŐ: Ha ellenőrző hatóság lenne, akkor tudnánk jelezni. Akkor már 

lehetne lépni. 
 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Igen, de ha ez benne van önmagában a közbeszerzési 

törvényben egy sorral, akkor mindjárt lehet bármire hivatkozni, fel lehet bontani egy ilyen 
közbeszerzési szerződést. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, azt gondolom, hogy ezt külön ajánlásként nem kellene 

megfogalmaznunk. A szó szerinti jegyzőkönyvet egyébként is el fogjuk küldeni, minden 
államtitkárság és tárca meg fogja kapni, illetve önöknek elektronikus formában el fogjuk 
juttatni. 

Türelmet kérek, mert már volt belőle félreértés, a hivatalos jegyzőkönyv elkészülte 
több hetet is igénybe vesz a parlamentben. Tehát ezt el fogjuk önöknek küldeni, az ajánlást 
pedig a képviselők meg fogják kapni. 

Egyetlen kérdés van, hogy amit itt, az ajánlásban megfogalmaztunk, azzal a képviselő 
urak egyetértenek-e, és ennek szellemében fogja a titkárság megfogalmazni. (Szavazás.) Volt-
e ellene valaki? (Nincs jelzés.) Egyhangú. 

Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. További jó munkát kívánok 
mindnyájuknak! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 23 perc)  

  

Dr. Horváth Zsolt 
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva  


