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Tisztelt Intézményvezető Asszony! 

Tisztelt Intézményvezető Úr! 

 

Magyarország Alaptörvényének és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek 

(a továbbiakban: Nkt.) egyik alapelve a gyermekek, tanulók egészségének megóvása és az 

egészséges életmódra nevelése. Az egészséges életmód kialakításával szorosan összefügg a 

helyes táplálkozási és étkezési szokások megalapozása, a gyermekek, tanulók egészségét 

szolgáló élelmiszerek fogyasztásának ösztönzése.  

Az elmúlt években az Emberi Erőforrások Minisztériuma számos intézkedést valósított meg, 

amelyek többek között azt a célt tűzték ki, hogy a felnövekvő generáció egészségesebben 

táplálkozzon, ezzel is elősegítve számos betegség kialakulásának megelőzését. 

A közétkeztetés reformja folyamatban van és e mellett fontosnak tartjuk, hogy a nevelési–

oktatási intézményekben működő élelmiszerárusító üzletek és áru automaták is olyan 

termékeket forgalmazzanak, amelyek a gyermekek egészséges életmódjának kialakítását 

segítik elő. A már hatályos, a nevelési–oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben (a továbbiakban: 

Rendelet) megteremtettük az ehhez szükséges jogszabályi hátteret.  

Sajnos a tapasztalataink azt mutatják, hogy az intézményekben nem sikerült érvényt szerezni 

a rendeletben megfogalmazottaknak. 

A Rendelet ide vonatkozó része − a 129. §. (4) bekezdése−, amely szerint „a nevelési-oktatási 

intézményben, valamint a nevelési-oktatási intézményen kívül a gyermekek, tanulók részére 

szervezett rendezvényeken a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény 

hatálya alá tartozó, továbbá alkohol- és dohánytermék nem árusítható. A nevelési-oktatási 

intézményben, valamint a nevelési-oktatási intézményen kívül a gyermekek, tanulók részére 

szervezett rendezvényeken alkohol- és dohánytermék nem fogyasztható.” 

A leírtakat értelmezve az érintett nevelési–oktatási intézményekben − óvodák, általános 

iskolák, gimnáziumok, szakgimnáziumok, szakközépiskolák, szakiskolák, készségfejlesztő 

iskolák, alapfokú művészeti iskolák, gyógypedagógiai, konduktiv pedagógiai nevelési-oktatási 

intézmények és kollégiumok) és ezen intézményeken kívül szervezett programokon magas 

só, cukor és koffein tartalmú (a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény 

hatálya alá tartozó, a továbbiakban: Neta tv.) −, továbbá alkohol- és dohánytermék nem 

árusíthatók.  

Ez azt jelenti, hogy a nevelési–oktatási intézményben a büfék és áru automaták 

árukínálatában nem lehetnek olyan termékek, amelyeknek magas a só, a cukor, és a koffein 

tartalma. Az érintett termékek pontos meghatározása és az egyes összetevők értéke a Neta 

tv. 2. §-ában részletesen megtalálhatóak. 

Ebbe a körbe tartozhatnak a különböző üdítőitalok, szörpök, gyümölcslevek, energiaitalok, 

kávék, előrecsomagolt cukrozott készítmények, tejtermékek, valamint egyes fagyasztott 

termékek is. 
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A különböző sós snack-ek, gabona, burgonya vagy olajos magvak felhasználásával készült, 

sütött, extrudált vagy pörkölt, ízesített és azonnali fogyasztásra alkalmas termékek, továbbá 

az ízesített sörök is, illetve minden olyan üdítőitalnak nem minősülő ital, amely sört és 

hozzáadott cukrot tartalmaz. 

A gyümölcsízek sem képeznek kivételt, ha hozzáadott cukrot tartalmaznak és cukortartalmuk 

meghaladják a 35 gramm cukor/100 gramm mennyiséget. 

Figyelemmel a Rendelet 130. § (3) bekezdésére, amelynek értelmében „a nevelési-oktatási 

intézmény fenntartója, vezetője nem köthet megállapodást, ha az iskola-egészségügyi 

szolgálat szakvéleménye szerint az árukínálat nem felel meg a (2) bekezdésben 

meghatározott ajánlásoknak, kivéve, ha az iskolai, kollégiumi szülői szervezet, közösség a 

megállapodás megkötését támogatja.” meg kell jegyeznünk, hogy a szülői szervezet, 

közösség nem támogathat olyan megállapodást, amely a Neta tv. hatálya alá tartozó 

termékek forgalmazását engedélyezné.  

A szülői szervezet, közösség kizárólag abban foglalhat állást, hogy az Országos 

Gyógyszerészeti és Élelmezés–egészségügyi Intézeten belül működő Országos Élelmezés– és 

Táplálkozástudományi Intézet (a továbbiakban: OÉTI) által kialakított „Ajánlás az iskolabüfék 

kínálatának kialakításához” című (https://www.ogyei.gov.hu/iskolabufe/) dokumentumban 

foglaltaktól eltérő árukínálat lehessen a Büfékben (1. számú melléklet). Az OÉTI ajánlását 

kérjük mindenkor figyelembe venni, és lehetőség szerint betartatni! 

Ha a nevelési-oktatási intézmény fenntartója vagy az intézmény vezetője − amennyiben erre 

az intézmény szervezeti és működési szabályzata feljogosítja − megállapodást kíván kötni 

vagy meghosszabbítani az intézményben üzemelő élelmiszerárusító üzlet vagy áruautomata 

működtetésére, akkor a megállapodásnak tartalmaznia kell az alábbi pontot: 

 

„Amennyiben az intézményben üzemelő élelmiszerárusító üzlet, vagy áruautomata 

árukínálata a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény hatálya alá 

tartozó, illetve a 20/2012. EMMI rendeletben tiltott bármely terméket árukínálatában 

forgalmazza, vagy megjeleníti, szerződésszegésnek minősül és azonnali hatállyal a 

nevelési–oktatási intézményben a tevékenység megszűntetésével jár, amelyet követően 

semmilyen kártérítési követeléssel nem állhat elő a szerződő fél”. 

 

Kérjük a fent leírtak betartását és betartatását, hogy megadjuk a lehetőségét a helyes 

életmódra neveléssel egy egészségesebb nemzedék felnövésének! 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság 

https://www.ogyei.gov.hu/iskolabufe/

