Nevelési, oktatási intézménybe otthonról bevitt diétás ételekkel kapcsolatos
szakmai szabályok
Jelen dokumentum kizárólag a nem közétkeztetés keretében biztosított, otthonról, vagy más
helyről származó, bevitt vagy rendelt diétás ételek tárolására, melegítésére és fogyasztására
vonatkozik.
A közétkeztetésben résztvevő gyermekek étkezésének táplálkozás-egészségügyi szabályait a
közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.)
EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza, melynek köszönhetően a köznevelési
intézményekben minden fogyasztó az életkorának és egészségi állapotának megfelelő ételhez
juthat. A Rendelet előírásai szerint elkészített étel hozzájárulhat a gyermekek egészséges
testi és mentális fejlődéshez, ezért arra kell törekedni, hogy a közétkeztetés keretében
valósuljon meg a diétás étrendek biztosítása. Ennek megfelelően a Rendelet elsősorban az
intézmények számára írja elő a szakorvos által előírt diétás étrend biztosítására vonatkozó
kötelezettséget.
A fentiek figyelembe vétele mellett azonban előfordulhat, hogy a szülő a gyermeke szakorvos
által igazolt diétás étkeztetését nem a Rendelet által szabályozott közétkeztetés keretein belül
oldja meg.
A Rendelet 2021. szeptember 1-jén megjelent módosítása értelmében, amennyiben a
szakorvos által igazolt diétás étkeztetési igénynek megfelelő étrend az intézmény által, a
közétkeztetés keretében nem biztosítható, úgy az – 2021. szeptember 9-től – a szülő vagy
más törvényes képviselő írásbeli nyilatkozata alapján, otthonról hozott vagy a nevelésioktatási intézménybe rendelt étellel is megoldható, melynek feltételeit (a kis- és
főétkezések ételeinek hűtésének, melegítésének és fogyasztásának) az intézménynek (óvoda,
iskola, stb.) kell biztosítania.
Fontos hangsúlyozni, hogy a szülő által bevitt, rendelt diétás ételek nem tartoznak a
közétkeztetés keretei közé, így a közétkeztetőt az ilyen ételekkel összefüggésben felelősség
nem terheli.
Az intézmény vezetőjének a bevitt diétás ételekkel kapcsolatban az alábbi szabályok
betartásáról kell gondoskodnia:
Bevitel szabályai
A bevitt ételeket a közétkeztetésben szolgáltatott ételektől elkülönítve kell kezelni, azok az
intézmény konyhájára nem kerülhetnek be.
A hűtve tárolást igénylő ételeket (levesek, főételek) minden esetben a fogyasztó nevével, a
bevitel dátumával ellátva, lezárt – étel tárolására alkalmas, mikrohullámú eszközben
melegíthető – edényzetben kell bevinni az intézménybe és elhelyezni a kijelölt
hűtőszekrényben egyéb szállító eszköz (pl. táska, zacskó, stb.) nélkül.
Hűtve tárolás szabályai
A hűtést igénylő ételt a fentiek szerinti, névre szóló ételtároló edényzetben minden esetben 0+ 5 oC-on kell tárolni. A hőmérséklet ellenőrzésére a hűtő saját digitális kijelzője, ennek
hiányában a polcra helyezett kontroll hőmérő használata szükséges.

Lehetőség szerint a hűtőt olyan helyiségben kell elhelyezni, ahol az intézmény biztosítani
tudja annak felügyeletét és használatának ellenőrzését.
Ételmelegítés szabályai
Az ételek melegítésére mikrohullámú sütő használata javasolt. A melegítés során – életkortól
függően – segítő személyzet biztosítása válhat szükségessé.
Az intézmény felelőssége, hogy a diétás étel megfelelő hőmérsékleten kerüljön tálalásra. A
különböző állagú ételek (folyékony, szilárd) melegítési ideje nem azonos. A mikrohullámú
melegítés időtartamának meghatározása során figyelembe kell venni a készülékek hatásfokát,
valamint az étel állagát. A melegítés során a hőmérséklet eloszlása nem egyenletes (különös
tekintettel a folyékony állagú ételekre), ezért a melegítés során javasolt az ételek saját
evőeszközzel történő megkeverése annak érdekében, hogy az étel minden pontja kellő
hőkezelést kapjon (törekedni kell az étel átforrósítására).
A felmelegített edényzet mikrohullámú sütőből történő kivételéhez az intézmény által
biztosított edényfogó (kesztyű), vagy konyharuha használat javasolt, az esetleges égési
sérülések elkerülése érdekében.
Kisgyermekek esetén a melegítéshez az intézmény részéről felnőtt felügyelete, segítsége
szükséges. Az intézmény felelőssége azt megállapítani, hogy mely életkorokban szükséges a
segítő személyzet alkalmazása.
Fogyasztás szabályai
A gyermekek közös étkezése oktatási és nevelési célzatból is fontos, emellett segíti a
gyermekek szocializálódását is.
Elsődleges cél, hogy minden gyermek a rendelkezésére álló, szükség esetén a szakorvos
által meghatározott időben – kulturált, étkezési célra kialakított helyiségben – az intézmény
részéről megfelelő felügyelet biztosítása mellett közösen tudja elfogyasztani az ételét,
ezért az otthonról hozott melegítést igénylő ételek (ebéd) elfogyasztásának helyszíneként a
közös ebédlőt javasoljuk.
Az otthonról hozott ételek elfogyasztására elsősorban a saját edényzetet, és a saját evőeszköz
használatát ajánljuk.
Amennyiben a közétkeztető ki tudja zárni az allergiát, intoleranciát okozó anyagokkal történő
szennyeződést, úgy a közétkeztetésben használatban lévő eszközöket (evőeszköz, tányér,
pohár) is biztosíthat a bevitt ételek elfogyasztásához, de erre nem kötelezhető.
Ételhulladék kezelése, mosogatás szabályai
Saját edényzetből történő fogyasztás esetén az üres edényzetet, tárolóedényt, valamint a saját
evőeszközt a gyermek hazaviszi.
A közétkeztető által biztosított edényeket és evőeszközöket, melyek a szülő által bevitt ételek
elfogyasztását szolgálják, a közétkeztető a minőségbiztosítási rendszerének megfelelő
mosogatási folyamatában köteles tisztítani.

Az ételmaradékot a környezet veszélyeztetése nélkül a konyha gyűjtheti és tárolhatja a többi
ételhulladékkal együtt, de saját edényzetből történő fogyasztás esetén a gyermek az
ételmaradékot akár a visszazárt dobozban haza is viheti.
Takarítás szabályai
A bevitt ételek hűtésére szolgáló hűtőszekrények, valamint a melegítésre szolgáló
mikrohullámú eszközök szükség szerinti (szennyeződés esetén azonnali), de legalább napi
gyakoriságú takarításáról, tisztításáról az intézménynek kell gondoskodnia. A takarításhoz,
tisztításhoz minden esetben fertőtlenítőszeres tisztítást kell alkalmazni az alkalmazott
fertőtlenítőszer gyártói utasításának megfelelően.
Az edényfogó (kesztyű), vagy konyharuha (szennyeződés esetén azonnali) cseréjéről,
tisztításáról az intézmény gondoskodik.
A fentiekben foglaltak betartása, a megvalósításhoz szükséges feltételek kialakítása és
biztosítása a Rendelet előírásával összhangban, az intézmény felelősségi körébe tartozik
abban az esetben is, ha étkező hiányában az étel elfogyasztása más fenntartó által üzemeltetett
étkezőben történik. Az intézmény felelőssége a más fenntartó által üzemeltetett étkezőben is,
az intézmény által elhelyezett hűtők és mikrohullámú sütők tisztítása és tisztán tartása, a
megfelelő műszaki állapot fenntartása.

