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HATÁROZAT 

 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály 
(továbbiakban: Hivatal) Szügy Község Önkormányzatát (2699 Szügy, Rákóczi u. 99.10. képviseli: 
Frenyó Gábor polgármester), mint a Szügy, Rákóczi u. 125. szám alatti Intézmények konyhájának 
fenntartóját, az általa biztosított közétkeztetés élelmezés,- és táplálkozás-egészségügyi hiányosságai 
miatt: 
 

40.000 Ft, azaz negyvenezer forint egészségügyi bírság megfizetésére, valamint az 
alábbi hiányosságok megszüntetésére kötelezi: 

 
A 7-10 éves korcsoport napi 3x-i étkezése és a 11-14 éves korcsoport napi 3x-i étkezése 
vonatkozásában a határozat kézhezvételét követő 5 napon belül: 

-  10 nap vonatkozásában előírt 3 liter tej, vagy ennek megfelelő mennyiségű kalciumtartalmú 
tejtermék biztosítására,  

-  a számított energiatartalomnak való megfelelésre, 
-  a sótartalomnak valamennyi étkezési napon történő megfelelésre, 

 
a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül:  
- az étlapokon az étkezések valós kalória-, és só tartalmának feltüntetésére, 
- az étlapon az étkezések telített zsírsav taralmának feltüntetésére, 
- tíz élelmezési napon adott élelmiszerek és élelmiszercsoportok megfelelő gyakorisággal 

történő biztosítására, 
 
A 11-14 éves korcsoport napi 1x-i étkezése esetén a határozat kézhezvételét követő 5 napon belül: 

- a számított energiatartalomnak való megfelelésre, 
- a sótartalomnak valamennyi étkezési napon történő megfelelésre, 
 

a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül: 
-  az étlapon az étkezések telített zsírsav taralmának feltüntetésére 
 

k ö t e l e z i. 
 
 

Az egészségügyi bírságot az azt kiszabó jogerős határozat közlésétől számított harmincadik napig kell 
megfizetni a Nógrád Megyei Kormányhivatal 10037005-01040030-00000000 számú számlájára, 
átutalással vagy a mellékelt készpénz átutalási megbízással. 
A bírság meg nem fizetése esetén a kiszabott összeget késedelmi pótlék terheli, melynek mértéke 
minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 
365-öd része. Amennyiben a pénzbírság befizetését elmulasztja, akkor a bírság és késedelmi pótlék, 
adók módjára történő behajtása iránt fog a Hivatal intézkedni.  
 
A Hivatal felhívja figyelmét arra, hogy a bírság többszörös jogsértés esetén ismételten kiszabható. 
Fenti kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a végrehajtást az állami adóhatóság 
foganatosítja.  
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A Hivatal tájékoztatja, hogy e határozatot a Hivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján a 
véglegessé válástól számított 15 napra nyilvánosan közzéteszi.  
 

A határozatot sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon 

belül közigazgatási pert indíthat, keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Budapest Környéki 

Törvényszék (a továbbiakban: Törvényszék) kell címezni, de a Nógrád Megyei Kormányhivatalnál kell 

benyújtani. A jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet – 

ha nem ügyvédi képviselővel jár el – a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be a 

kormányhivatal honlapján elérhető iForm elektronikus nyomtatványkitöltő alkalmazással (https://e-

kormanyablak.kh.gov.hu) vagy hivatali kapun keresztül. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a 

keresetlevelet választása szerint elektronikus úton (https://epapir.gov.hu), vagy a bíróság honlapjáról 

letölthető formanyomtatványon vagy – a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 37. 

§-ában előírt kötelező tartalommal – ajánlott küldeményként postai úton is előterjesztheti (Budapest 

Környéki Törvényszék levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 225/2.) 

 

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus 

úton nyújthatja be.  

A végleges határozatot a bíróság az ügyfél kérelmére - az ügy érdemi elbírálására lényegesen ki nem 

ható eljárási szabályszegés kivételével – jogsértés megállapítása esetén megváltoztatja, 

megsemmisíti vagy hatályon kívül helyezi, és ha szükséges, a hatóságot új eljárás lefolytatására 

utasítja. Jogsértés hiányában a bíróság a keresetet elutasítja. A keresetlevél benyújtásának a döntés 

hatályosulására halasztó hatálya nincs, az ügyfél azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem 

keretében kérheti a halasztó hatály elrendelését.  

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek 

az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat 

csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.  

A bíróság a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban 

tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt 

igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, melyet a bíróság döntése szerint kell 

megfizetni.  

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel, ezért arról a Hivatal nem döntött. 

 
 

Indokolás 
 

 
 
A Hivatal 2022.09.05-én megkezdte - valamennyi ellátott korcsoportra vonatkozóan - Szügy Község 
Önkormányzata által üzemeltetett 2699 Szügy, Rákóczi út 125. szám alatti Intézmények főzőkonyháról 
szolgáltatott közétkeztetés élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi ellenőrzését és a főzőkonyha 
táplálkozás-egészségügyi minősítését. A helyszíni ellenőrzést követően, bekért dokumentumok 
alapján – NutriComp 5.03 programmal tápanyagszámítást és étlapelemzést végzett az 7-10 éves 
korcsoport napi 3x-i étkezése és a 11-14 éves korcsoport napi 3x-i és 1x-i étkezése vonatkozásában. 
 
Az ellenőrzést követően megtörtént a főzőkonyháról szolgáltatott közétkeztetés korcsoportonkénti 
bontásban történő táplálkozás-egészségügyi minősítése, amely az ellenőrzésről készült NO-
01/NEO/16064-8/2022., NO-01/NEO/16064-9/2022. és NO-01/NEO/16064-10/2022. számú 
jegyzőkönyvek mellékletét képezte. Az jegyzőkönyvekben feltárt hiányosságok miatt 2022.10.10. 
napján eljárást indítottunk és a hiányosságok megszüntetésével kapcsolatban nyilatkozattételre 
szólítottuk fel a felelős személyt. A felelős személy az eljárást megindító végzést 2022.10.13-án 
átvette, nyilatkozati jogával nem élt. 
 

 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/
https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/
https://epapir.gov.hu/
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Az 7-10 éves korcsoport (alsós) napi 3x-i étkezése vonatkozásában az alábbi hiányosságok 
kerültek megállapításra: 
 

-  A közétkeztető nem biztosította a jogszabályi előírások alapján, a 7-10 éves korcsoport napi 3x-
i étkeztetésre 10 nap vonatkozásában előírt 3 liter tej vagy ennek megfelelő mennyiségű 
kalciumtartalmú tejterméket a gyermekeknek.  
Az előírt 3600 mg kalcium/10 nap helyett, 2599 mg kalcium/10 nap mennyiséget adott. 
 

-  Tíz élelmezési napból 2 esetben minimálisan alultervezett és 2 nap esetében felültervezett volt 
a számított energiatartalom. (1096 Kcal, 998Kcal, 1470kcal, 1351kcal)  
Megengedett:1100-1320Kcal 
 

- Az étlapon az étkezésenként feltüntetett kalóriamennyiség nem reális. Több napon az ebédnél 
feltüntetett energia többszöröse a szükségesnek. 
(Pl. 2022.09.05-én ebéd 3358 kcal, 09.08-án ebéd 3910 kcal.) 

-   A számított sótartalom egy élelmezési nap kivételével meghaladta a rendeletben megengedett 
(3,5 g/fő/nap) értéket. (9,1g, 5,1g, 9,6g, 6,5g, 10,1g, 5,9g, 5,2g, 6,9 g)  
A hozzáadott só mennyisége két napon meghaladta a számított sótartalom megengedett 
3,5g/fő/nap értékét. 2022.09.05-én: 4g/fő/nap, 2022.09.07-én: 3,9 g/fő/nap volt a hozzáadott 
só mennyisége. 
Az étlapon az ebédeknél feltüntetett számított sótartalom több, mint a határérték, a 
kisétkezéseknél viszont néhány helyen 0 g számított sót tüntettek fel. Ez nem reális érték, 
mivel a számított sótartalom meghatározása, Na alapon történik. 

 
-    Az étlapon az étkezések telített zsírsav tartalma nem szerepelt. 

 
-  Tíz nap alatt adott élelmiszerek gyakorisága, száraztészta, lekvár, mogyorókrém esetében sok, 

olajos magvak esetében kevés. 
 
A 11-14 éves korcsoport (fölsős) napi 3x-i étkezésének ellenőrzése során az alábbi hiányosságok 
kerültek megállapításra: 
 

- Egy főre három liter tejből, vagy ennek megfelelő mennyiségű kalciumtartalmú tejtermékből 
nem volt biztosítva az előírt kalcium mennyisége. 

      Az előírt 3600 mg kalcium/10 nap helyett, 2593 mg kalcium/10 nap mennyiséget adott. 
 
- Tíz élelmezési napból 7 napon alultervezett volt a számított energiatartalom. 

(1135kcal,1212kcal,1270kcal,1189kcal,1252kcal,1267kcal,1268kcal).  
       Megengedett: 1330-1550 kcal. 
       Az étlapon az étkezésenként feltüntetett kalóriamennyiség nem reális. Több napon az 

ebédnél feltüntetett energia megközelíti a háromszori étkezés szükséges energiai tartalmát. 
      (Pl. 2022.09.05-én ebéd 3358Kcal, 09.07-én 1136 kcal 09.08-án, 2250kcal) 
 
- Az étlapon az étkezések telített zsírsav tartalma nem szerepelt. 
 
- A számított sótartalom 9 étkezési napon meghaladja a rendeletben megengedett (3,5g/fő/nap) 

értéket. (naponkénti bontásban: 10,4g, 5,5g, 9,9g 6,1g, 6,2g 10,1g 6,9g, 6 g,6,9g)  
      A hozzáadott só mennyisége 5 napon meghaladta a megengedett számított sótartalom 

3,5g/fő/nap értéket. 2022.09.05-én: 5,2g/fő/nap, 09.06-án: 4g/fő/nap, 09.07-én: 4g/fő/nap, 
09.13-án: 3,7g/fő/nap, 09.15-én: 3,7g/fő/nap volt a hozzáadott só mennyisége. 

 
-   Tíz nap alatt adott élelmiszerek gyakorisága, száraztészta, lekvár, mogyorókrém esetében sok, 

olajos magvak esetében kevés. 
 

A 11-14 éves korcsoport (fölsős) napi 1x-i étkezésének ellenőrzése során az alábbi hiányosságok 
kerültek megállapításra: 
 

- Az étlapon az étkezések telített zsírsav tartalma nem szerepel. 
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- Tíz élelmezési napból 3 esetben minimálisan alultervezett, egy napon felültervezett a 
számított energiatartalom (892 kcal,650 kcal, 681 kcal,674 kcal)  

        Megengedett: 700-850 kcal.   
 
- A számított sótartalom 9 étkezési napon meghaladja a rendeletben megengedett (2g/fő/nap) 

értéket. (naponkénti bontásban: 6,5g, 3,8g, 6,3g, 3,7g, 4,1g,7,5g4,3g, 4,4g,4,4g)  
A hozzáadott só mennyisége kilenc napon meghaladta a rendeletben megengedett 
számított 2g/fő/nap só értéket. 2022.09.05-én:4 g/fő/nap, 09.06-án:4g/fő/nap, 09.07-én: 
3,9g/fő/nap, 09.08-án: 2,4g/fő/nap, 09.12-én: 2,3g/fő/nap, 09.13-án: 3,4g/fő/nap, 09.14-én 
:3,5g/fő/nap, 09.15-én: 3,7g/fő/nap, 09.16-án: 3,4g/fő/nap volt a hozzáadott só mennyisége. 
 

A döntés meghozatalánál alkalmazott jogszabály: 
 
1. A Rendelet 11.§ (3) c) pontja: 
„11. § (3) Tíz élelmezési nap alatt összesen 

c) napi háromszori étkezés szolgáltatása esetén egy főre 3 liter tej vagy ennek megfelelő 
mennyiségű kalciumtartalmú tejtermék biztosítandó, a 7. § (6) bekezdésében foglaltak szerint. 

 
2. A Rendelet 6.§ (2) bekezdése: 
„ 6.§ (2) A Közétkeztető az étlapon feltünteti minden étkezés 

a) számított energia-, zsír-, telített zsírsav-, fehérje-, szénhidrát-, cukortartalmát, 
 

3. A Rendelet 5.§ (1) bekezdése: 
„5. § (1) A Közétkeztető által nyújtott étkezések korcsoportonkénti energiatartalma egy főre a 3. 
mellékletben feltüntetett energiaszükségleti értékek figyelembevételével a (2) és (3) bekezdésben 
foglaltak szerint naponta biztosítandó. 
(2) A Közétkeztető köteles 
c)

 * 
 napi háromszori étkezés szolgáltatása esetén az előírt napi energiaszükséglet 65%-át egy fő- és 

két kisétkezéssel, 
d) napi egyszeri étkezés szolgáltatása esetén az előírt napi energiaszükséglet 35%-át egy ebéddel 

biztosítani. 
 
4.  A Rendelet 13.§ 
13. §

 * 
 Az egész napos étkeztetés, a bölcsődei, mini bölcsődei étkeztetés, a napi háromszori és a napi 

egyszeri étkezés szolgáltatása esetén a felhasznált élelmiszerek, élelmiszercsoportok a 6. 
mellékletben foglalt táblázat szerinti gyakorisággal, tíz élelmezési napra számítva alkalmazandóak. 
 
5. A Rendelet 12.§.(1) bekezdése: 
12. § (1) A közétkeztetés keretében szolgáltatott ételek sótartalmára az 5. melléklet szerinti, 

korcsoportonként meghatározott értékeket kell alkalmazni. 
 

A döntés meghozatalánál alkalmazott egyéb jogszabályok: 
 
Az OGYÉI által összeállított „Útmutató a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi 
előírásokról szóló 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet hatósági ellenőrzéséhez” levelében foglaltak 
alapján, a számított sótartalom Rendeletben megengedett értékének túllépése súlyos hibának 
minősül. A számítások során a Hivatal megállapította, hogy több napon már az alapanyagok 
sótartalma magasabb volt, mint a számított só megengedett értéke. Az ételkészítés során felhasznált 
alapanyagok só tartalmát alapvetően az élelmiszeripar határozza meg és azok kiválasztása során 
nincs túl sok alternatíva. A Hivatal csak azokat az eseteket értékelte hibának, amikor az ételkészítés 
során a hozzáadott só mennyisége meghalad a megengedett értéket. 
A fokozatosság elvére való tekintettel a birság összegének meghatározásánál a Hivatal figyelembe 
vette, hogy a közétkeztetőnél tapasztalt táplálkozás-egészségügyi hiányosságok miatt, volt már 
egészségügyi birság kiszabva.  
A birságtól való eltekintésre nincs lehetőség, mivel az elkövetett jogsértés nem orvosolható hibának 
minősül. 

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 
(továbbiakban: Ehitv.) 11. § (1) és (2) bekezdése szerint: „Az egészségügyi államigazgatási szerv az 
ellenőrzés során megállapított tényállás alapján a hiányosságok, szabályszegések jellegét és súlyát 
mérlegelve megteszi a szükséges intézkedéseket és ellenőrzi azok végrehajtását”, valamint „az 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400037.emm#lbj12id5fdd
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400037.emm#lbj32id9c4d
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egészségügyi államigazgatási szerv elrendeli a hiányosságok megszüntetését, illetőleg a szükséges 
intézkedések végrehajtását;” 

Az Ehitv. 13/A §. szerint: (1) Ha az egészségügyi államigazgatási szerv a hatáskörében eljárva 
megállapítja, hogy 
f) a 4. § (5) bekezdés b) és d) pontja szerinti szakterületen az élelmezés- és táplálkozás-
egészségügyi követelményekre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltakat megsértették, 
egészségügyi bírságot szab ki. 
(4) Az egészségügyi bírság természetes személlyel, jogi személlyel vagy jogi személyiség nélküli 
jogalannyal szemben szabható ki. 
(5) Az egészségügyi bírság összege 30 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet. 
(6) Az egészségügyi bírság összegét az eset összes körülményeire, így különösen a 
kötelezettségszegés (hiányosság, mulasztás) súlyára, az okozott sérelemmel érintettek körére, a 
jogsértő állapot időtartamára, a jogsértő magatartás ismételt tanúsítására, a jogsértőnek való 
felróhatóság mértékére tekintettel kell meghatározni. 
(10) A bírság többszörös jogsértés esetén ismételten is kiszabható. 
(11) Az egészségügyi államigazgatási szerv az egészségügyi bírságot kiszabó végleges 
határozatáról készült közleményt az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szabályai 
szerint közhírré teszi. 
 

Az Ehitv 13/B. § (2) bekezdése szerint: az egészségügyi bírságot az azt kiszabó végleges 
határozat közlésétől számított harmincadik napig meg kell fizetni. 

A késedelmi pótlék értékéről az általános közigazgatási rendtartásról
 
szóló

 
2016. évi CL. törvény (Ákr.) 

135.§.bekezdése rendelkezik.  
 

A teljesítés elmaradásának jogkövetkezményére való figyelmeztetést az Ákr. 134. § (1) bekezdése 
tartalmazza. 

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján biztosította a Hivatal, szabályait a 

közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény állapítja meg. 

A határozat a közléssel véglegessé válik az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján. 

 
Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel ezért arról a Hivatal nem rendelkezett. 
 
A Hivatal hatáskörét és illetékességét az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 
1991. évi XI. törvény 4. § (5) bekezdés b) bb) pontja, és a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint 
a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi 
államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII.2.) Kormányrendelet 4.§. (1) bekezdése, 5.§-a 
7.§ (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdése és 2. számú melléklete határozza meg. 
 
 
Balassagyarmat, 2022. október 26. 
 
Dr. Szabó Ágnes járási hivatalvezető nevében és megbízásából kiadmányozza, 
 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

                            Varga Adrienn  

  osztályvezető 
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Erről értesül: 
 

1. Szügy Község Önkormányzata képviseli: Frenyó Gábor polgármester (postán tértivevénnyel 
2699 Szügy, Rákóczi u. 99-101., e-mailben: onkhivatal@szugy.hu ) 

2. Reményiné Bérces Ildikó élelmezésvezető e-mailben: konyha@szugy.hu 
3. NMKH Népegészségügyi Főosztály e mailben 
4. Irattár 
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