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Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésrő l szóló 2012 .
évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a z
Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetéke s
minisztérium vezetőjéhez

„Ki ellenőrzi a kórházi ételeket? Kegyetlen és embertelen bánásmód ételfronton a
kórházakban? ”

címmel.

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

Az utóbbi időben a közösségi média révén egyre több olyan esetr ő l számol be a sajtó, amikor
egy-egy gyógyulni vágyó beteg maga hívja fel a figyelmet a kórházi étkezteté s
elégtelenségére . A cikkek és a beszámolók kivétel nélkül a kórházi ételadagok min őségi é s
mennyiségi kifogásával foglalkoznak és egyértelműen kiolvashatók belőle, hogy a betegek -
nem alaptalanul - egyre jobban fel vannak háborodva az étkeztetés minőségén, hiszen ezek
nem felelnek meg az irányadó jogszabályi kritériumoknak. Mindezt alátámasztó fényképes ,
pontos dátummal megjelölt beszámolók az alábbi linken érhet ők el:
https://www.facebook.com/korhazikoszt/posts/153 54433 80043 65 7

A kórházi étkeztetésben jártas szakmai szövetségek és szakért ők egybehangzó véleménye ,
hogy a kórházi étkeztetés állami ráfordítása olyan alacsony, hogy az ételek minőségi és
mennyiségi problémáiért egységesen ez okolható . Az emberi erőforrások miniszterének
37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi
elő írásokról egyértelműen rendelkezik . Tekintettel arra, hogy a jogszabály nagyobb részben
hatályos, az előírások és az erre biztosított többletforrások által az ételadagok minőségének és
mennyiségének már látványosan javulnia kellett volna .



A betegek kritikáinak nagy része a diabetikus étrendet illeti, sokszor el őfordul ugyanis, hogy
az előírt szigorú diéta ellenére cukros ételek, fehér kenyér vagy ezek kombinációja kerül a
betegek tányérjára . Megesik az is, hogy idegen tárgyakat, olykor él ő lények tetemeit találják az
ételben. Gyakori probléma az ételadag kis mennyisége, amely sokszor egy szelet kenyér é s
egy kis kiszerelésű vaj . A tapasztaltak alapján megállapítható, hogy a magyar börtönökbe n
különb ételt szolgálnak fel a fogvatartottaknak, mint a kórházakban gyógyulóknak .
Alátámasztásképp mellékelek néhány, betegek, illetve intézményi dolgozók által rögzített
fotót és bejegyzést .

1 . 2014 októbere, Gyöngyös, Bugát Pál kórház, krónikus belgyógyászat 1 . vacsora :
tepertőkrémes kenyér, reszelt uborka, tea 2 . vacsora : édes túrókrém, kenyér, tea .



2. 2014. Veszprém Cholnoky Ferenc kórház, szülészet-n őgyógyászat 1 szelet kalács és 1 db
margarin és 1 db dzsem körülbelül 10 gramm mindkettő

3. „2014.12.29-én A B.A.Z megyei kórház gyermekosztályán ezt kapta ebédre a 18 hónapo s
kisfiam” idézet a felhasználótól



Tisztelt Miniszter Úr !

Az előzőekben leírtakból következik, hogy a jogszabályi változások ellenére a kórház i
étkeztetés továbbra sem látja el megfelelően a feladatát, nem segíti el ő a betegek biztonságát
és gyors gyógyulását . Az ételek minősége és mennyisége messze alulmarad attól, amit a
betegek joggal elvárhatnának az intézményekt ő l . Hogy fordulhat elő , hogy gyógyulni vágy ó
betegek olyan kevés ételt kapjanak, ami még börtöneinkben is könyörtelen és embertele n
bánásmódnak minősülne?

Javaslom, indítson azonnali és átfogó vizsgálatot a Minisztérium a kórházi étkezési rendrő l, a
visszás állapotok megszüntetése érdekében . Indokoltnak mutatkozik megvizsgálni az
étkezésre fordítandó összegek felhasználását, az étkeztetési elvárások betartását . Javaslom,
használja bátran a modern technika nyújtotta lehetőségeket és járjon utána a Faceboo k
közösségi portál segítségével a feltüntetett ételek és bánásmód valóságtartalmának .

A fentiekre tekintettel az alábbi kérdésekre várom Tisztelt Miniszter Úr válaszát :

Ki ellenőrzi a kórházi ételeknek és étkeztetésnek a jogszabályi elvárásoknak val ó
megfelelését ?

Végez-e szúrópróbaszerű vizsgálatot az erre jogosult szerv?

Rendelkezik-e a Minisztérium tervvel a kórházi étkeztetés fejlesztésére, az áldatlan állapoto k
felszámolására?



Mekkora forrást kíván bevonni a kórházi étkeztetés minőségének javítására?

Várom megtisztel ő válaszát !

Budapest, 2015 . január 28 .

Tisztelettel :

Dr. Lukács László György

Jobbik
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