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Feigl Edit
Főigazgató-helyettes
Tisztelt Főigazgató-helyettes Asszony!
A Közétkeztetők és Élelmezésvezetők Szövetsége (KÖZSZÖV) a közétkeztetésre vonatkozó
táplálkozás-egészségügyi
előírásokról
szóló
37/2014.
(IV.30.)
EMMI
rendelet
(https://njt.hu/jogszabaly/2014-37-20-5H) (továbbiakban: Rendelet) kihirdetése óta igyekszik
mediátor szerepet betölteni a jogalkotó és a közétkeztetés szereplői közt. Igyekeztünk a Rendelet
gyakorlati alkalmazását és elfogadását elősegíteni, továbbá a tagjaink részéről érkezett kérdéseket
legjobb tudásunk szerint megválaszolni, ha szükséges volt, az Önök állásfoglalását kérve.
A Rendelet bevezetése óta több ízben érkezett megkeresés hozzánk bentlakásos intézményekkel
kapcsolatban.
1. § (1) * E rendelet hatálya kiterjed:
a) a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat, illetve a gyermekjóléti alapellátást és
a gyermekvédelmi szakellátást biztosító szolgáltatókra, a nemzeti köznevelésről szóló törvény
szerinti nevelési-oktatási, valamint a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményekre (a továbbiakban
együtt: Intézmény)
A Rendelet tartalma ennek értelmében kiterjed a fogyatékossággal élők tartós bentlakásos
otthonára és szociális szakellátásukra. Az ilyen intézményben lakók többsége csecsemő- majd
gyermekotthonban nő fel és ezek a bentlakásos intézmények válnak végső otthonukká. Családjaik
korlátozottan, vagy egyáltalán nem tudják látogatni őket és állapotukból kifolyólag nem hagyhatják
el az otthont, - az életük és így minden étkezésük színtere - melyben a Rendelet szigorú szabályozása
kevesebb mozgásteret biztosít a speciális igényeik kielégítésére.
Az ilyen bentlakásos intézményben lakók döntő többsége rendelkezik valamilyen egészségügyi
panasszal. A leggyakoribbak ezek közül:
•
szív és érrendszeri megbetegedés
•
epilepszia avagy annak tünetei
•
parkinzonkór
•
urológiai panasz
•
pajzsmirígy túltengés (általában)
•
diabetes valamely válfaja
•
mozgásszervi koordinálatlanság, avagy mozgásszervi hiányosság
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A rendelet kimondja:
11. § (3) Tíz élelmezési nap alatt összesen a) egész napos étkeztetés esetén egy főre 5 liter tej vagy

ennek megfelelő mennyiségű kalciumtartalmú tejtermék,
• Tekintve, hogy szervezetük működése nem optimális, és nagy részük számára napi fogyasztásra az
orvos elrendeli a tápszer használatát is, így a kötelezően kiadott tej és tejtermék mennyisége,
gyakran okoz emésztési panaszokat. Ennek értelmében a napi előírt kalcium mennyisége nem tud
megvalósulni.
1. melléklet a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez Nyersanyag-kiszabati előírás egy adagra/fő :
• A mellékletben meghatározott mennyiségeket az érintettek esetében leginkább minimum
mennyiségként értelmezhetők. A maximum mennyiségek meghatározása nem teszi lehetővé repeta
lehetőségét számukra. Tény, hogy a hozzátartozóktól érkező élelmiszer pótlás sem elérhető
számukra, így az intézmény feladata a teljes körű kiszolgálásuk.
6. melléklet a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez
Egyes élelmiszerekre, élelmiszercsoportokra vonatkozó előírások tíz élelmezési napra, egy főre
számítva
• Tudomásunk szerint az ide vonatkozó szabályozások felülvizsgálata a Rendelet módosítási
javaslatcsomag tartalmát képezi. A bentlakásos intézmények a meleg ebédek mellett meleg vacsorát
is szolgáltatnak, így ezek a szabályozások étlapjuk tervezésénél nem minden kritérium esetén
tarthatók.
3. melléklet található korcsoportonkénti napi energiaszükséglet
• A táblázatban meghatározott energia értékek esetén szintén elmondható, hogy a fogyatékkal élő
bentlakók esetén a minimum kalória bevitel meghatározása lenne a minden körülmények között
vállalható érték. A szervezetük felfokozott működése és alapbetegségeik gátolják az elhízást.
Többségük, sovány vagy szikár testalkatú. Ugyanakkor, mint egyedüli örömforrás van jelen az
életükben az étkezés. Igényük és szükségleteiket figyelembe véve készül étlapjuk a hatályos
jogszabályok elvárásit szem előtt tartva.
Tisztelt Főigazgató-helyettes Asszony! Jól gondoljuk-e, hogy a tartós fogyatékkal élők bentlakásos
otthonai külön elbírálás alá eső intézményi forma?
Módunkban áll-e Rendelet módosítási javaslattal élni Jogalkotó felé erős szakmai alapokon nyugvó
ténymegállapítással?
Jól gondoljuk-e, hogy az ellátottak speciális igényei, valamint egészségügyi állapotuk miatti folyamatos szakorvosi kezelésük felülírják a Rendelet szigorú szabályozását? Továbbá a 15. § (1-) pontjának értelmében, ezen ellátottak diétás étkezőnek minősülnek és ennek értelmében egyéni állapotuknak megfelelő diétás étrendet kell biztosítani számukra?
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Megkeresésünket és arra adott szakmai válaszát szeretnénk weblapunkon és a havonta megjelenő
hírlevelünkben közzétenni, így a témában érintett minden tagunk részére eljutna az információ.
Várjuk megtisztelő válaszát!

Budapest, 2021.08.23.
Zoltai Anna elnök megbízásából eljárva,
Tisztelettel:

Dávid-Dobos Zsófia
táplálkozás-egészségügyért és dietetikáért felelős
alelnök
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