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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2015. június 25-i ülésére 

 

Tárgy: javaslat a táplálkozás-egészségügyi jogszabályváltozás miatt a közétkeztetési díjak 
rendezésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Hosszas társadalmi, szakmai vitát és egyeztetést követően az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
37/2014. (IV.30.) rendeletében szabályozta a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-
egészségügyi előírásokat. A rendelet többszöri halasztást követően 2015. január 3-tól lépett 
hatályba, de nyolc hónap türelmi időt engedélyezett. 2015. szeptember 1-től azonban 
alkalmazni kell az új előírásokat, amely nagy feladat elé állítja a közétkeztető cégeket, ezzel 
egyidejűleg a megrendelőre hárul az ebből következő árképzés. 

A rendeletben szereplő nyersanyag kiszabati útmutató meghatározza a különböző korosztályok 
számára biztosítandó nyersanyag mennyiségeket. Az előírás szerint a közétkeztetésben a napi 
háromszori étkezés-szolgáltatásnak fedeznie kell az előírt napi energiaszükséglet 65%-át. Ezzel 
együtt elő írja a közétkeztetők számára, hogy az egészséges táplálkozás érdekében, a sót, 
cukrot, fehér lisztet a legnagyobb mértékben kerülje el, tiltja az egyes adalékok, így főleg az 
ízfokozók alkalmazását, illetve változatos formában kell biztosítani a kalcium bevitelt. Előírás 
szerint naponta 3 dl tej vagy annak megfelelő kalcium tartalmú élelmiszert kell biztosítani 
fejenként. Ezen kívül szintén előírás, hogy csak teljes kiőrlésű pékárut lehet az étkezéseknél 
alkalmazni, s naponta kötelező nyers gyümölcsöt vagy zöldséget biztosítani. Az ebéd esetében 
pedig a korábbinál nagyobb változatosságot kell biztosítani, például a menü összeállításakor 
többféle hús és tengeri halkötelező. A cukor mellőzése miatt sok eddig kedvelt termék tűnik el, 
mint például a cukrozott tea vagy a hozzáadott cukrot tartalmazó gyümölcsitalok, melyeket 
pótolni kell. A jogalkotó szándéka, azaz a gyermekek számára egészségesebb ételek biztosítása 
messze menőkig támogatható, azonban ez jelentősen megemeli a beszerzés költségeit.  Ez azt 
jelenti, hogy a jelenlegi szolgáltatáshoz képest a kis étkezések (tízórai, uzsonna) estében 
összegében nem, de százalékos arányban jelentősen emelni kell a nyersanyagnormát, míg a 
főétkezés esetében -Újpesten már most is megfelel az új előírásoknak- minimális százalékos 
módosítás szükséges csak. 

A tavaly lefolytatott közbeszerzési eljárás után megkötött Vállalkozási szerződés 4.6. pontja a 
vállalkozó részére évente egy alkalommal engedélyezi a nyersanyagnorma emelését a 
tárgyévet megelőző évi, KSH által közzétett élelmiszer árakra vonatkozó infláció mértékének 
megfelelően. A szerződés ugyanezen pontja engedi, hogy a Képviselő Testület a Vállalkozó 
javaslatára, indokolt esetben, például jogszabályváltozás esetén, a fent meghatározott KSH 
inflációs rátánál magasabb mértékű normarendezést is jóváhagyhat, ami nem jár a szerződés 
módosításával. 

A fentiekre tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá a 
közétkeztetési díjak mellékelt táblázat szerinti rendezéséhez. 
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Határozati javaslat: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalta és felhatalmazza a Polgármestert a közétkeztetési díjak előterjesztés 
szerinti rendezésére.  
 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: folyamatos 
 
 
Újpest, 2015. június 22.  
 
 
 
 
 
 

 

 Dr. Molnár Szabolcs 
 


