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Összefoglalás 

 

 

Vizsgálati háttér: Célunk felmérni, hogy mennyire elégedettek a szülők a közétkeztetéssel, 

kutatásunk kiterjed a közétkeztetés által kínált ételekre és arra, hogy mennyire felelnek meg a 

már hatályban lévő 37/2014. (IV.30.) EMMI rendeletnek. 

Módszer: Az adatok gyűjtése céljából saját készítésű kérdőívet használtunk. 2 hetes 

nyersanyag kiszabatokból étrend, tápanyag és a változatossági mutatók számítását végeztük, 

majd ezek segítségével értékeltük a közétkeztetés helyzetét.  

Eredmények: Minél magasabb a szülő iskola végzettsége annál valószínűbb, hogy az 

egészséges táplálkozás irányelveit követi. Baranya megyében a szülők többségben meg 

vannak elégedve a közétkeztetéssel. A konyhák nem tudják biztosítani a korcsoport számára 

előírt kalcium mennyiséget. A teljes kiőrlésű gabonából készült termékek gyakorisága sem 

megfelelő. Az étrend sótartalma meghaladja a korcsoport számára előírt mennyiséget.  

Következtetések: A gyermekek egészségmagatartását leginkább a szülő iskolai végzettsége 

és a család anyagi háttere befolyásolja. Az egészséges táplálkozás irányelvei lassan 

érvényesülnek a közétkeztetésben, viszont az előírásokat még mindig nem tudják 

maradéktalanul betartani. 

 

Kulcsszavak: óvodás korcsoport, közétkeztetés, étkezési szokások, elégedettség 
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Qualitative and quantitative changes in kindergarten catering  

in Baranya County between 2009 and 2015 

 

 

Summary 

 

Background: The aim of the research is to assess the complacency of parents with the 

catering and comprises the dishes provided by public catering and whether they correspond to 

edict 37/2014. (IV.30) EMMI. 

Methods: Self-made questionnaires were used to collect data. Calculations were made 

concerning the dietary, nutrient and variety indexes by the 2-weeks-planned recipes and we 

used to an these assess the condition of catering.  

Results: Results show that the higher the parents’ educational level is, the more certain it is 

that they follow the principles of healthy diet. Parents are mainly satisfied with catering. We 

determined that the kitchens cannot assure the proper amount of calcium and full-grained 

cereal in foods and sodium content is too high. 

Discussion: The attitude of children to healthy life is affected by the education level of the 

parents and the financial condition of the family. The directives of healthy diet slowly prevail 

in public catering, but still cannot keep the observances completely. 

 

Keywords: pre-schoolers, public catering, complacence 
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