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NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV 

 
 

Tájékoztató a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás -egészségügyi el őírásokról 
szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletr ől 

 
 

A Magyar Közlöny 61. számában, 2014. április 30.-án megjelent a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet  
a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügy i előírásokról , melyet a Magyar Közlöny 
113. számában megjelent 43/2014.(IV.30.) EMMI rendelet módosított. 
 
A rendelet hatálya kiterjed valamennyi közétkeztetési szolgáltatást nyújtó szervre, szervezetre, 
gazdasági társaságra, természetes személyre továbbá a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított 
ellátásokat, illetve a gyermekjóléti alapellátást és a gyermekvédelmi szakellátást biztosító 
szolgáltatókra, intézményekre abban az esetben, ha saját, működő főzőkonyhával rendelkeznek, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti nevelési-oktatási, valamint a fekvőbeteg-
ellátást nyújtó intézményekre. 
 
A jogszabály rögzíti az alkalmazott fogalom meghatározások at, a nyersanyag-kiszabati ív  
vezetésére vonatkozó előírásokat (korcsoportonkénti bontásban külön nyersanyag-kiszabati ív 
készítése korcsoport és létszám feltüntetésével, egy napra vonatkozóan az étkezést igénybe vevők 
életkora és száma alapján meghatározott adagszámban elkészítendő ételek és italok előállításához 
szükséges nyersanyagok tételes, mennyiségi felsorolása).  
 
Az étrendtervezés szabályainál meghatározza, hogy egymást követő kétszer tíz élelmezési nap 
főétkezéseiben egy ételsor csak egy alkalommal fordulhat elő, és a változatossági mutató a meleg 
étkezések vonatkozásában ne legyen kisebb 60-nál, továbbá, hogy állati eredetű fehérjeforrást 
minden főétkezésnek, bölcsődei étkeztetés esetén az egyik kisétkezésnek is tartalmaznia kell. 
 
Részletesen leírja az ellátás során biztosítandó étkezésekkel kapcsola tos követelmények et. E 
szerint a közétkeztető köteles egész napos ellátás esetén a korcsoportonkénti előírt energiaszükséglet 
100 %-át napi három fő- és két kisétkezéssel, bölcsődei étkeztetés esetén az előírt napi 
energiaszükséglet 75 %-át napi két fő- és két kisétkezéssel, napi háromszori étkezésben az előírt napi 
energiaszükséglet 65 %-kát egy fő- és két kisétkezéssel, míg a napi egyszeri étkezés szolgáltatása 
esetén az előírt napi energiaszükséglet 35 %-át biztosítani.  
 
A jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettség  szerint a közétkeztető az általa biztosított 
étkezéshez étlapot készít, melyet az étkezők, illetve szülők által jól látható helyen ki kell függeszteni. 
Az étlapon fel kell tüntetni minden étkezés számított sótartalmát, valamint az élelmiszerek jelöléséről 
szóló miniszteri rendeletben meghatározott allergén összetevőket illetve 2017. április 13.-tól  minden 
étkezés számított energia-, zsír-, telített zsírsav-, fehérje-, szénhidrát-, cukortartalmát. A 
közétkeztetőnek a rendeletben meghatározottak szerint adagolási útmutatót kell készítenie, melyet az 
ételkészítés, valamint a tálalás helyén a tálaló személyzet által jól látható helyre ki kell függeszteni.  
 
A naponta biztosítandó élelmiszerek, élelmiszercsop ortok tekintetében az étkeztetés típusa 
szerint meghatározásra került a naponta egy főre legalább biztosítandó tej, vagy annak megfelelő 
kalcium tartalmú tejtermék, a zöldség vagy gyümölcs (minimum egy adag nyers), és a gabona alapú 
élelmiszerek (legalább egy adag teljes kiőrlésű) mennyisége. 
 
A rendelet az egyes élelmiszerek és ételek vonatkoz ásában felhasználási el őírásokat, 
korlátozásokat és tilalmakat fogalmaz meg, melyek szerint az 1–3 éves korcsoport részére 2,8% 
vagy 3,6% zsírtartalmú, a 3 év feletti korcsoport részére 1,5% vagy ez alatti zsírtartalmú tej 
biztosítandó –utóbbi 2015. november 1-t ől hatályos.  Az italként kínált tej hozzáadott cukrot nem-, a 
tea pedig legfeljebb a nyersanyag-kiszabati előírás szerint megengedett mértékben tartalmazhat. A 
szükséges folyadék biztosítására étkezések között ivóvíz, illetve ásványvíz adható.  
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A rendelet értelmében tejföl és tejszín kizárólag ételkészítéshez használható fel, bölcsődei 
étkeztetésben bő zsiradékban sült étel nem adható.  
 
Mindemellett rögzíti azt is, hogy a tálalókonyhán nem adható az ételhez só, illetve cukor, továbbá, 
hogy az étkezőasztalon só- és cukortartó nem helyezhető el. Az étel utólagos ízesítése céljából só 
vagy cukor csak az étkezőasztaloktól elkülönített helyre helyezhető ki, vagy csak a fogyasztó kifejezett 
kérésére adható át. A só vagy cukor kihelyezési, illetve átadási helyén jól olvashatóan fel kell tüntetni 
„A túlzott sófogyasztás magas vérnyomást, szívinfarktust és agyvérzést okozhat! A túlzott 
cukorfogyasztás elhízáshoz és cukorbetegséghez vezethet!” szövegű figyelmeztető feliratot. 
 
Szabályozza, hogy a tíz élelmezési nap átlagában maximálisan a napi összes energiamennyiség 30 
%-a, bölcsődei étkeztetés esetén 35%-a származhat zsiradékból, 8%-a hozzáadott cukorból, valamint 
a közétkeztetésben nem felhasználható élelmiszerek körét is. 
 
Részletesen rögzíti továbbá a diétás étkeztetés  szabályait is, mely szerint minden, szakorvos által 
igazolt diétás étkezést igénylő személy számára az állapotának megfelelő diétás étrendet kell 
biztosítani. Amennyiben az adott főzőkonyhán nem adottak a diétás ételek előállításához szükséges 
személyi, tárgyi, műszaki feltételek, az intézmény azt más – ilyen feltételekkel rendelkező – 
közétkeztetőtől rendeli meg. 
 
Meghatározza a személyi feltételeket , köztük az élelmezésvezető végzettségére, feladataira 
vonatkozó előírásokat, rögzíti a közétkeztetés hatósági ellen őrzésének szabályait. 
 
A jogszabály átmeneti rendelkezései  között előírja, hogy a közétkeztetésben a napi bevitt 
sómennyiségre vonatkozó előírást az 1-3 éves és a 4-6 éves korcsoportok számára 2015. január 1-
jétől teljesíteni kell, a többi korosztályra vonatkozóan 2015.- 2021. közötti időszakban az előző évi 
mennyiséghez képest - a különböző célértékek eléréséig - legalább 10 % - kal kell csökkenteni. 
 
A rendelet -  a záró rendelkezésekben foglalt kivétellel - 2015. január 1-jén lép hatályba. 
 
A rendelet mellékleteiben megtalálhatók a nyersanyag-kiszabati, a változatossági mutatóra, 
korcsoportonkénti napi energiaszükségletre, korcsoportonként megengedett napi sóbevitelre, és a 
különböző étkeztetés típusok szerint az egyes élelmiszerekre, élelmiszercsoportokra vonatkozó 
előírások. 
 
 
 

 
 
 

 

 


