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2019. évi ..... törvény 

a közétkeztetés megújításáról

Az  Országgyűlés  abból  a  felismerésből  kiindulva,  hogy  az  ember  alapvető  joga  a  megfelelő
színvonalú  étkezés  igénybevétele,  s  ez  a  jog  nem  függhet  az  érintett  vagyoni,  jövedelmi
viszonyaitól,  szociális  helyzetétől,  egészségügyi  állapotától,  korától,  továbbá,  hogy  az  állam
kötelessége  megteremteni  a  szükséges  feltételeket  ahhoz,  hogy a  különböző  önkormányzati  és
állami  ellátórendszerekben  elhelyezettek,  illetve  ellátottak  garantáltan  minőségi  étkezésben
részesüljenek a következő törvényt alkotja:

1. §

E  törvény  alkalmazásában  közétkeztetés:  az  egészségügyi  ellátórendszerben,  a  szociális
ellátórendszerben, a köznevelés intézményrendszerében, az önkormányzati és állami hivatalokban
ellátottaknak és foglalkoztatottaknak nyújtott étkezés. Közétkeztetésnek minősül továbbá az is, ha a
munkáltató  e  törvény  rendelkezései  alapján  szervezi  meg  az  általa  foglalkoztatottak  étkezését.
Közétkeztetésként e törvény rendelkezései alapján megszervezhető a hajléktalanok étkeztetése is.

2. §

A  közétkeztetést  országosan  egységes  színvonalon  kell  megszervezni,  oly  módon,  hogy  a
kiszolgálásra kerülő étel elkészítése során figyelembe vegyék az ellátásra jogosult speciális ellátási
igényeit, például gluténérzékenység, diabétesz.

3. §

(1) A közétkeztetés országos megszervezése a Miniszterelnökség feladata.

(2)  A Miniszterelnökség  a  közétkeztetés  megszervezéshez  igénybe  veszi  a  miniszterelnök  és  a
Miniszterelnökségen dolgozók részére étkezést biztosító szolgáltatót.

(3) A közétkeztetésben nyújtott ellátás megegyezik a (2) bekezdésben felsorolt ellátottak részére
nyújtott ellátással.

4. §

A közétkeztetésért – amennyiben igénybevétele nem ingyenesen történik – fizetett ellenszolgáltatás
összege megegyezik a 3. § (2) bekezdésében felsoroltak részére megállapított étkezés összegével.
Ez az összeg szolgál alapul a kedvezményes étkezés díjának megállapításához.

5. §

Ez a törvény a kihirdetést követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Az ország lakossága  örömmel  értesült  arról,  hogy az  ország miniszterelnöke és  a  közvetlen
irányítása  alá  tartozó  Miniszterelnökség  valamennyi  dolgozója  részére  sikerült  megnyugtató
megoldást találni a lehető legmagasabb színvonalú étkezés igénybevételéhez. Közismertté vált,
hogy  a  Gundel  konyhája  különösen  méltányos  áron  gondoskodik  arról,  hogy  az  érintettek
munkáját ne zavarja a rossz minőségű közétkeztetés. Ez a megoldás szolgál alapul ahhoz, hogy
az Országgyűlés általánossá tegye a közétkeztetés országos szintű, magas színvonalú ellátásának
megszervezését.  Ez  a  megoldás  biztos  alapot  nyújt  ahhoz,  hogy  az  ország  még  magasabb
színvonalon tudjon teljesíteni, különös tekintettel a gazdaság szárnyalására.

Részletes indokolás

1. § 

A javaslat meghatározza a közétkeztetés fogalmát. Arra törekszik, hogy minél szélesebb körben
nyíljon  lehetőség  a  magas  színvonalú  közétkeztetéshez  való  hozzájutáshoz.  Megnyitja  a
lehetőséget ahhoz, hogy az ország lakossága élvezze a gazdasági fejlődés gyümölcseit.

2. § 

A közétkeztetés megújításának lényege, hogy mindenkinek ugyanolyan minőségű ellátást kell
biztosítani, mint az ország miniszterelnökének. Ez következik abból, hogy a miniszterelnöknek
sem lehet több joga, mint egy hajléktalannak.

3. § 

Figyelembe véve, hogy a Miniszterelnökség nagy tapasztalatot szerzett dolgozói étkeztetésének
megszervezésében, nincs szükség arra, hogy más megoldás jöjjön szóba a közétkeztetés országos
szintű megszervezésénél.

4. § 

Miután köztudomású az is, hogy a miniszterelnök és a Miniszterelnökségen dolgozók mindenki
számára elfogadható áron részesülnek a közétkeztetésben, nincs indok arra, hogy az ország többi
közétkeztetésben  részesülője  ettől  eltérő  áron  jusson  hozzá  az  ellátáshoz.  Természetesen  a
közétkeztetés megújítása nem változtat azokon a szabályokon, amelyek alapján az ország egyes
lakosai ingyenesen juthatnak hozzá az étkezéshez.

5. § 

A § hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. A hatályba léptetés napja figyelembe veszi, hogy
már létező gyakorlat kiterjesztéséről van szó.
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