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Tekintettel a kóros elhízásban szenvedők számának utóbbi években tapasztalható
növekedésére, kiilőnős figyelemmel az elhízásnak a fiatalok körében tapasztalható terjedésére,
az elhízást elősegítő élelmiszerek mértéktelen fogyasztására és e fokozott népegészségügyi
probléma hatékonyabb megelőzésének követelményére, az Országgyűlés a következő
határozatot hozza:

1 .

	

Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy

- készítsen akciótervet a fiatalok elhízása elleni hatékonyabb fellépésre ;

- az érintett szakmai, illetve betegszervezetekkel történő egyeztetést követően 2008 .
január 1-jéig terjesszen törvénymódosítást az Országgyűlés elé, amely kötelezővé teszi az
elhízás veszélyét fokozottan elősegítő anyagokat tartalmazó élelmiszeripari termékek
csomagolásán az elhízás veszélyére történő figyelmeztetés feltüntetését, illetve az ilyen
élelmiszereknek elkülönítetten történő bemutatását az árusítótérben .

2 .

	

Ez az országgyűlési határozat a közzététele napján lép hatályba .

INDOKOLÁS

Az elhízás, a túltápláltság komoly népegészségügyi problémát jelent Magyarországon is .
Kialakulásában az öröklött hajlamon kívül döntő szerepet játszik a helytelen táplálkozás és a
mozgásszegény életmód. Megelőzését már gyermekkorban el kell kezdeni, mert az elhízásnak
elsősorban a kora felnőttkorra vannak potenciális veszélyei, mivel minden elhízásos állapot
magában hordja a vérzsír szintek, a szénhidrát és inzulin anyagcsere kóros irányba történő
megváltozásának illetve a magas vémyomás korai kialakulásának veszélyét .

A magyar gyermekeknek majdnem egyharmada túlsúlyos, ezért az elhízás elleni harcot már
gyermekkorban el kell kezdeni, a rendszeres testmozgáshoz és tudatos étkezéshez való
hozzászoktatással.
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Sajnos a magas energiatartalmú élelmiszerek- így a különböző chipsek, csokoládék- a
gyermekek körében a legnépszerűbbek, pedig fogyasztásuk visszaszorításával a kóros elhízás
esélyét csökkenteni lehet .

A probléma nem nemzeti sajátosság, az Európai Unió számos országában tesznek különböző
lépéseket az elhízás visszaszorítása és a magas energiatartalmú élelmiszerek árusítása és
reklámozása ellen . Fogyasztóvédők korábban azzal a javaslattal fordultak az Unióhoz, hogy
reggel hat és este kilenc között ne sugározzanak a televíziók olyan reklámot, amely
egészségtelen élelmiszert népszerűsít, Németországban pedig beindult egy olyan program,
amelyben 25 százalékos büntetőáfát róhatnak ki az egészségtelen élelmiszerekre . A
szabályozás előfeltétele, hogy meghatározzák, hogy egyáltalán mi alapján számít
egészségtelennek egy élelmiszer . A nyilatkozat aláírói azt javasolják, hogy eztt az Európai
Unió szintjén elfogadott tápanyag-profiloknak megfelelően határozzák meg .

Fenti javaslat nem a magas energia tartalmú élelmiszerek árusításához és fogyasztásához fűz
szankciókat, hanem a már számos európai országban is bevett gyakorlat szerint, a termékek
címkével való ellátását és az árusító térben való elkülönült tárolását írja elő . A „címkén"
feltüntetésre kerülne, hogy a termék fogyasztása elhízáshoz vezet, illetve az árusítótérben való
elkülönült tárolás is felhívná a figyelmet a fogyasztásukkal járó kockázatra .

Ezek olyan intézkedések, amelyek nem nagy költségigényűek, és leginkább csak nagyobb
figyelmet igényelnek, ugyanakkor bevezetésük hathatósan hozzájárulna az
egészségvédelemhez és a kórós elhízás megelőzéséhez .
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Az Országgyűlés Házszabályáról szóló 4611994 . (IX. 3ű.) OGY határozat 87 . §-a alapján „a
,~kardak elkizása cHiedi egyes intezkedése~ a kóv«k~ határozati javaslatot
kívánjuk benyijtaani .
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