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Heti egy húsmentes nap  
az intézményi étkeztetésben  

37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 
a közétkeztetésre vonatkozó 

táplálkozás-egészségügyi előírásokról 
•  Közétkeztetésnek minősül a szociális, a gyermek és 

iskolai, valamint a fekvőbeteg ellátást nyújtó 
intézmények részére nyújtott étkeztetési szolgáltatás 
•  WHO, EFSA, EU testületeinek rendeletei, szakmai 

ajánlásai és a nemzetközi szakirodalom alapján készült el 
+ hazai közétkeztetési felmérések eredményeinek 
figyelembe vétele 
•  Élelmiszeralapú előírásokat tartalmaz 
•  Szabályozza az egyes élelmiszerek, élelmiszercsoportok 

felhasználásának gyakoriságát (min/max), mellérendelve 
az 1 adagnak számítható mennyiséget 

A közétkeztetési rendelet 
főbb pontjai 

•  Étrendtervezés szabályai 
•  Változatossági mutató 
•  Energiaszükségleti értékek előírása étkeztetés típusától függően 
•  Naponta biztosítandó élelmiszerek 

•  Zöldségek és gyümölcsök 
•  Gabona és gabona alapú élelmiszerek 
•  Tej és tejtermékek 

•  Felhasználási előírások, korlátozások és tilalmak                        
egyes élelmiszerek és ételek vonatkozásában 
•  Hozzáadott cukor, só, zsír 

•  Diétás étkeztetés 
•  Tájékoztatási kötelezettség 

•  Feltüntetendő tápértékek, só, allergének 

A rendelet 6. melléklete 
•  Tartalmazza az egyes élelmiszerekre, 

élelmiszercsoportokra vonatkozó előírásokat tíz 
élelmezési napra 1 főre számítva.  
•  A melléklet rendelkezik a húsok, valamint a hús-

készítmények gyakoriságáról, étkeztetési típusonként.  
•  Napi háromszori étkeztetés szolgáltatása esetén 10 

élelmezési nap tekintetében:  
•  hús legalább 6, legfeljebb 10 alkalommal 
•  23%-nál alacsonyabb zsírtartalmú húskészítmény 

legfeljebb 5 
•  23%-nál magasabb zsírtartalmú termék legfeljebb 1 

alkalommal adható.  

Húsok és húskészítmények a 
közétkeztetésben 

ü A rendelet már most is lehetőséget ad húsmentes  
   napok megvalósítására! 

ü  10 élelmezési nap alatt, akár 4 alkalommal is tervezni tud 
az élelmezésvezető húsmentes napot.  

 
	  

Az étrendtervezés szabályai 
•  Állati eredetű fehérjeforrást minden főétkezésnek, 

bölcsődei, mini bölcsődei étkeztetés esetén az egyik 
kisétkezésnek is tartalmaznia kell. 
•  A receptúrák kidolgozását és az étrend 

összeállítását, valamint az ételek elkészítését a 
nyersanyag-kiszabati előírásban foglaltak szerint 
kell végezni. _ 
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A hazai ajánlás alapelvei 

Korszerűség – 
igazodjon a 
nemzetközi 

ajánlásokhoz, 
trendekhez 

Élelmiszer alapú 
megközelítés – 
melyben minden 

élelmiszercsoportnak 
helye van  

Praktikusság, 
közérthetőség 

Illeszkedjen a 
magyar 

táplálkozási 
kultúrához, 
élelmiszer-
választékhoz 

Épüljön a korábbi 
hazai táplálkozási 

ajánlásokra 

Illeszkedjen az 
étkeztetés 

területén hatályos 
jogszabályokhoz 
[37/2014. (IV. 

30.) és a 
36/2016. (XII. 

8.)  
rendeletek] 

	  

	  

A korcsoportnak megfelelő 
tápanyagfelvétel 

biztosítása, minőségi és 
mennyiségi szempontokat 
egyaránt figyelembe vevő 

étrend összeállítása 

Táplálkozási ajánlások célja 

	  
Optimális energia-felvétel 

biztosítása 
	  
	  

Kedvező táplálkozás-élettani 
hatású élelmiszerek 

fogyasztásának ösztönzése 
 

Kockázatot jelentő 
élelmiszerek/tápanyagok 

fogyasztásának mérséklése 

	  
Energia-egyensúly  

elérése/ fenntartása 
 
Optimális testtömeg  
elérése/ fenntartása 

OKOSTÁNYÉR –  
Hazai táplálkozási ajánlás 

MTA Élelmiszertudományi Tudományos Bizottságának 
és az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-

egészségügyi Intézetnek az ajánlása 

Húsok az OKOSTÁNYÉRon 

Vegetáriánus irányzatok 

•  Szemivegetáriánus 
•  Flexitariánus 
•  Pollotariánus 
•  Peszkatariánus 
•  Lakto-ovo vegeteriánus 
•  Laktovegetáriánus 
•  Ovovegetáriánus 
•  Vegán 
•  Nyers vegán 
•  Fruitizmus 

 
A vegetáriánizmus 

elterjedtsége 
 •  A vegetáriánus táplálkozást folytatók aránya minden 

földrészen nő, világszerte kb. 600 millió a számuk  
•  Az Egyesült Államokban a felnőtt lakosság 5-8%-a,  

kb. 12.500.000-20.200.000 fő vegetáriánus  
•  Hazai vegetáriánusok táborát illetően egyelőre 

pontos statisztikai felmérés még nem született 
•  szakértői becslések szerint számuk kb. 100-150 

ezerre tehető  
•  A húsmentes élelmiszerek iránti kereslet 2017-ben 

987%-kal nőtt 
•  #TheFutureIsPlantBased  

h(ps://www.vegansociety.com/news/media/sta:s:cs	  
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•  Kiemelten fontos az optimális tápanyagbevitel biztosítása  
minden életkorban, különösen a sérülékeny fogyasztói csoportok,  
mint például az iskoláskorú gyermekek vonatkozásában.  
 
•  A megfelelő tápanyagbevitel biztosítása érdekében nem  
javasoljuk a vegán étrendet 12 évnél fiatalabb gyermekeknek. 
	  

Útravaló üzenetek 
•  A legnagyobb ökológiai lábnyoma a húsban gazdag 

étrendeknek van. 
•  A húsfogyasztás mérséklésével csökkenthető a 

környezetünkre nehezedő teher. 
•  Az MDOSZ támogatja a fenntartható táplálkozás 

biztosítását, például húsmentes napok formájában a 
közétkeztetésben is. 
•  A húsmentes napokon hal, tojás és tejtermékek 

adásával javasoljuk biztosítani a                             
teljes értékű fehérjebevitelt.  

Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 


