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VÉLEMÉNY A DÖNTÉSHOZÓK SZÁMÁRA
a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról
szóló EMMI rendelet tervezetéről
Bevezetés, előzmények
Sajnos nem a lehetséges legcélszerűbb úton, hanem egy civil szervezeti vezető, Szabadkai
Andrea jóvoltából sok civil szervezet megtudta, hogy létezik egy rendelettervezet,
- amely olyasmivel foglalkozik, ami a környezetünkből minket éltető táplálékok
kapcsán a legközvetlenebb hatást gyakorolja mindannyiunkra,
- amelynek létrejötte minden még egészséges ember számára fontos, a betegek számára
pedig még kiemelkedőbb jelentőségű,
- amelynek hatása egészségünkre, életünkre és felnövekvő utódainkra nézve alapvető,
- amelyben végre igen sok előremutató szabályozás-részletet olvashatunk,
- de amelynek egyes szabályozás-részletei nagyon vitathatóak, és a jogszabály
elfogadása előtt komolyabb szakmai vitát érdemelnének,
- amelyből több nagyon jelentős szabályozás még logikailag is érthetetlen módon
teljesen kimaradt,
- tehát más jogszabály-tervezetekhez képest is igen fontos lenne még a közigazgatási
egyeztetésen kívül is, nem a szokásos mértékű, hanem érdemi társadalmi vitára is
bocsátani.
Gondolatébresztő háttéranyagként igen célszerű volt elolvasnunk az alábbi felületen írtakat is:
http://www.elotisza.hu/hirek/2013/04/29/kozetkeztetesi-rendelet-terv-velemenyezese
VÉLEMÉNYEK
1. A tervezetben leírt anyag vonatkozásában
Kijelentjük, hogy a Magyar Biokultúra Szövetség és a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület
fent megjelölt világhálós felületén felvetett kérdések fontosságával és az ott leírt vélemények
túlnyomó többségével – azok részletezése és külön elemzése, illetve az egyes kérdésekben
való állásfoglalás nélkül – alapvetően egyetértünk.
Szövetségünknek nincs sem elegendő anyagi, sem megfelelő saját szakértői, szakmai háttere
ahhoz, hogy tételesen és részletesen állást foglaljunk az egyes kérdésekben, de a téma iránti
természetes érdeklődésünk és érdekeltségünk alapján összegyűlt ismereteink alapján a
felvetéseket komolyan megfontolandónak, és a végső döntés előtt független szakemberek
széles köre által lehetőleg a közszolgálati médiában is megvitatásra érdemesnek.
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A nagyobb nyilvánosság a témát tekintve csak növelheti a leendő rendelet társadalmi,
népegészségügyi hatékonyságát. Remélhetőleg ez az elsőként kiemelt cél!
2. A tervezetből teljes mértékben hiányzó, de fontos tartalom vonatkozásában
Mivel a népesség allergiás hányada hazánkban már jelenleg is legalább harminc százalékra
tehető (és az arány az előrejelzések szerint igen hamar átlépheti az ötven százalékot),
valamint mivel az allergiák igen nagy hányada visszavezethető a betegek élelmezési
körülményeire, ezzel a kérdéssel sokkal hangsúlyosabban kell foglalkozni, mint ahogyan az
a tervezet jelen állapotából látható.
A tervezet mindössze egyetlen helyen, kizárólag a Tájékoztatási kötelezettségeken belül, a 6.
§ (2) bekezdésének b) pontjában ír annyit, hogy a közétkeztető az étlapon feltünteti minden
étkezés számított sótartalmát, valamint az élelmiszerek jelöléséről szóló miniszteri rendeletben
meghatározott allergén összetevőket.
Ez nyilvánvalóan kevés, nem áll arányban a kérdés fontosságával!
Mivel a rendelettervezet egyáltalán nem foglalkozik például sem a tejfehérje-allergia, sem a
tejcukor-érzékenység (laktóz-intolerancia) problémakörével, ugyanakkor megkötések
nélkül előírja a tej- és a tejtermékek napi rendszerességgel történő adását a
közétkeztetésben (beleértve a bölcsődéket is), álláspontunk szerint mindenképpen ki kell
egészíteni a rendelet tervezetét legalább ennek a problémakörnek a részletes kezelésével is.
Sajátos, hogy a tej- és tejtermékeknek a problematikájával a rendelettervezet annak ellenére
nem foglalkozik, hogy például a tejcukor-érzékenység a magyar lakosságnak legalább 15
százalékát érinti.
Ugyanakkor érdemben foglalkozik a tervezet a lisztérzékenységgel, amely a lakosság 1-2
százalékának életét keseríti meg.
Ezt az ellentmondást szeretnénk úgy feloldani, hogy a rendeletben bent maradjon a
lisztérzékenység kérdésének a kezelése, de fontosságának megfelelő, arányos súllyal és
gondossággal bekerüljön a tejcukor-érzékenység ügye is.
Budapest, 2013. május 9.
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