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Tisztelt Partnerünk! 

A Hungast Csoport menedzsmentjének döntése értelmében vállalatunk ismét az elsők között fog fellépni egy 

társadalmilag fontos kérdésben, amely a fogyasztóink számára is változást fog hozni. 

A közelmúltban egy budapesti iskolában tragikus végkimenetelű esemény történt, egy ételallergiás kisfiú 

valószínűleg mogyoró tartalmú süteményt fogyasztott, allergiás reakciója pedig annyira súlyos volt, hogy 

életét vesztette. 

Az ételallergiájuk miatt speciális igényű gyermekeknek és családjaiknak való segítségnyújtás fontossága miatt 

alakult AllerGéniusz Egyesület a fenti szörnyű példa okán sürgős és jelentős reformot javasol a jogalkotóknak, 

valamint a közétkeztetés szereplőinek is. Az Egyesület célja, hogy a táplálkozás-egészségügyi előírásokat 

tartalmazó minisztériumi rendeletet úgy módosítsák, hogy minden olyan életveszélyes reakciót (anafilaxiát) 

kiváltani képes alapanyagot, amely nem nélkülözhetetlen eleme a magyar gasztronómiának, teljes 

mértékben ki kelljen iktatniuk a közétkeztetőknek. Fontos tudni, hogy ez a javaslat csupán egyik pontja az 

Allergéniusz Egyesület által az érintett jogalkotók felé benyújtott 19 pontból álló intézkedési tervnek, amely 

minden szükséges társadalmi területet érint – a teljesség igénye nélkül – a társadalombiztosítástól kezdve, 

az előzetes vizsgálatok szabályozásán, termékinformációk-jelölések szabályozásán, az intézményi és lakossági 

edukáción keresztül, az intézményi rendezvények megszervezéséig. 

Döntésünk előkészítéseként kollégáink számos egyeztetésen vettek részt, ahol megismerték az érintett 

gyermekek szüleinek álláspontját is. Sokuk esetében jelenleg az oktatási-nevelési intézményekben zajló 

szocializációs folyamat sem lehet teljes a kényszerű elkülönítés miatt, amit az allergiájuk okoz. A szóban forgó 

allergének közétkeztetési szolgáltatás során való megjelenésekor az intézménytől is távol kell maradniuk, 

ezzel csökkentve annak kockázatát, hogy az allergénnel való kapcsolatba kerülés életveszélyes reakciót 

váltson ki náluk. Beszámolókat hallgattunk meg arról, hogy az érintetteknél milyen körülmények között 

következett be anafilaxiás sokk. Az ország egyik legismertebb csecsemő-gyermekgyógyász, allergológus, 

klinikai immunológus szakorvosától kértünk állásfoglalást arról, mely allergének esetében kell leginkább 

számítani súlyos-életveszélyes állapot kialakulására. Nemzetközi példákat elemeztünk annak megítélésére, 

hogy egyes nyugat-európai országokban hogyan szabályozzák a szóban forgó allergének intézményekből 

történő eliminálását, milyen „nut free policy”-t alkalmaznak. Végül, de nem utolsó sorban mérlegre 

helyeztük, hogy a bevezetendő vállalás milyen hatással lehet a fogyasztói elégedettségre, a szolgáltatott 

ételválasztékra, valamint milyen helyettesítési lehetőségek állnak fenn. Mindent egybevetve jutottunk arra 

a megállapításra, hogy a bevezetett intézkedéssel járó terhek elenyészőek ahhoz képest, mint amekkora 

segítséget nyújtunk az érintett gyermekek és szüleik mindennapjaihoz. 
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A Hungast Csoport elkötelezett abban, hogy az élelmiszerbiztonság területén mindig a lehetőség szerinti 

maximumra törekedjen, piacvezetőként pedig példát is mutasson a többi szereplőnek. Ennek megfelelően 

Vállalatunk elsőként áll az AllerGéniusz Egyesület törekvése mellé. A gyakorlatban ez azt fogja jelenteni, 

hogy a 2022. szeptember 1-től a földimogyorót, a szezámmagot, valamint a dióféléket tartalmazó ételek 

lekerülnek a Hungast étlapjairól, illetve más, helyettesítő alapanyagokkal pótoljuk ezeket a hozzávalókat a 

receptúrákban.  

Megítélésünk szerint a szóban forgó összetevők alkalmazása korábban is elenyésző mértékű volt, így 

elhagyásuk nem, vagy csekély mértékben lesz érzékelhető a mindennapok során.  

Bízunk benne, hogy ezzel az intézkedéssel a fenti tragikus balesetek esélyét csökkenteni tudjuk, és 

gyermekeink egy biztonságosabb világban élhetnek akkor is, ha valamilyen súlyosabb ételallergiával 

kénytelenek együtt élni. 
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