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Tisztelt Képviselő Asszony és Tisztelt Képvisel ő Úr!
Az Önök által feltett „Mit mutatnak a közétkeztetési rendelet bevezetésével kapcsolatos
hatásvizsgálatok és költségszámítások?” című írásbeli kérdésre — Balog Zoltán miniszter úr
megbízásából — az alábbi választ adom .
A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi el őírásokról szóló 37/2014. (IV. 30 .) EMM I
rendelet megalkotását megel őző en az Országos Tisztifő orvosi Hivatal koordinálásában a megye i
kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási szervei országos szint ű felmérést végeztek a 2011 .
augusztus 1 . - 2011 . december 31 . közötti időszakban . A kutatás a közétkeztet ők számára kiadott ,
rendszeres étkezést biztosító, szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozás-egészségügy i
ajánlásban foglaltak teljesítését vizsgálta . Ennek eredménye szerint a receptúra a vizsgál t
létesítmények 58 százalékában, az étlap a létesítmények 49 százalékában, a változatossági mutató a
vizsgált létesítmények 82 százalékában felelt meg az ajánlásban foglaltaknak . Az ellenőrzési
tapasztalatok egyértelműen bizonyították, hogy az ajánlásban megfogalmazottak a rendelkezésre álló
forrásokkal, gondos és ésszer ű étlaptervezés mellett megvalósíthatóak voltak . Ezt támasztották alá a
mintaként szolgáló jó gyakorlatok (pl. Mintamenza Program) során szerzett tapasztalatok, valamint
azok a költségszámítások is, amelyeket közétkeztet ő cégek végeztek az Országos Élelmezés- é s
Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) által elkészített mintaétlap vonatkozásában . Az OÉTI
koordinálásával 2013-ban végzett országos óvodai és iskolai táplálkozás-egészségügyi ellenőrzés
során a hiányosságok mellett megállapítható volt, hogy az ajánlás és a rendelet el őkészületeinek
hatására több friss gyümölcs, zöldség, hal és teljes ki őrlésű pékáru került az asztalra .
A gyermekek egészséges étellel való ellátását a Kormány más intézkedésekkel is segíti . A 2013 . évi
költségvetés a szociálisan rászoruló gyermekek étkeztetésére a 2011 . évi, ugyanerre a célra fordított
összegnek közel dupláját, 102 .000 Ft/fő/év összegű normatívát biztosított az intézményfenntartóknak ,
továbbá a nyári gyermekétkeztetésre a Kormány a 2011-2013 . évekhez képest idén 10 százalékka l
többet, összesen 2,64 milliárd forintot biztosít . A támogatás nyújtása során el őnyben részesítik a
hátrányos helyzetű településeket.
A túlsúly illetve az elhízás, mint kockázati tényező, okozta betegségek megelőzése érdekében a
második Orbán-kormány idején 2011-ben bevezetésre került a köznyelvben csak „chipsadónak”
nevezett népegészségügyi termékadó, mely az egészséges élelmiszerválaszték megteremtésével már a
kora gyermekkortól kezdve el ősegítheti az egészséges táplálkozás elterjedését .
Budapest, 2014 . augusztus 29 .
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Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten Dr. Szél Bernadett és Sallai R.
Benedek (LMP) országgyűlési képviselők által feltett „Mit mutatnak a közétkeztetési rendelet
bevezetésével kapcsolatos hatásvizsgálatok és költségszámítások? "című, K/1067 . számú
írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat .
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