
Az Egészségügyi Világszervezet Közgyűlésének “Az anyatejet helyettesítő készítmények 
marketingjének nemzetközi kódexével” összefüggő határozatainak rövid összefoglalója

Év Határozat száma Cím + a Kódexre vonatkozó rövid tartalom

1974 WHA27.43 Csecsemőtáplálás és szoptatás
● megerősíti, hogy a szoptatás bizonyítottan a legmegfelelőbb táplálási mód a csecsemők harmonikus fejlődéséhez
● megállapítja, hogy a szoptatási arányok csökkennek, kulturális és környezeti okokból, továbbá az anyatej-helyettesítők félrevezető 

promóciója miatt
● sürgeti a tagállamokat, hogy vizsgálják felül a csecsemőknek szánt élelmiszerek promócióját, és vezessenek be korrigáló 

intézkedéseket, beleértve a reklámozás szabályozását vagy más jogszabályokat, ahol szükséges

1978 WHA31.47 Az egészségügyi ágazat szerepe a nemzeti és nemzetközi élelmiszer- és táplálkozási irányelvek és tervek kidolgozásában, 
különös tekintettel az alultápláltság elleni küzdelemre
● javasolja a tagállamoknak a szoptatás támogatását és népszerűsítését, továbbá az anyatej helyettesítésére használható csecsemő

ételek nem megfelelő népszerűsítésének szabályozását.

1980 WHA33.32 Csecsemő és kisgyermek táplálás
● teljes egészében megerősíti a WHO/UNICEF 1979 októberében megtartott találkozójának állásfoglalását és ajánlásait; 

nevezetesen a szoptatás támogatását és népszerűsítését, a megfelelő hozzátáplálás gyakorlatát; az ismeretterjesztés, képzés és 
információ megerősítését; a nők táplálással kapcsolatos helyzetének elősegítését; és az anyatej-helyettesítők megfelelő 
marketingjét

● felszólítja a főigazgatót, hogy a tagállamokkal, továbbá minden érintettel - beleértve a tudományos és más szakértőket - szorosan 
együttműködve készítsen elő egy az anyatej-helyettesítők marketingjéről szóló nemzetközi kódexet

1981 WHA34.22 Az anyatejet helyettesítő készítmények marketingjének nemzetközi kódexe
● ez maga “a” Kódex
● Hangsúlyozza, hogy a kódex elfogadása és betartása minimum követelmény. Felszólítja a tagállamokat, hogy a kódext ültessék át 

nemzeti jogba, rendeletekbe és egyéb megfelelő intézkedésekbe.

1982 WHA35.26 Az anyatejet helyettesítő készítmények marketingjének nemzetközi kódexe
● Elismeri, hogy az anyatej-helyettesítők kereskedelmi népszerűsítése hozzájárul a mesterséges táplálás növekedéséhez, és 

felszólítja a tagállamokat, hogy megújult figyelmet szenteljenek a kódex nemzeti és nemzetközi szintű végrehajtására és annak 
nyomon követésére.



1984 WHA37.30 Csecsemő és kisgyermek táplálás
● Felkéri a főigazgatót, hogy működjön együtt a tagállamokkal a kódex végrehajtása és nyomon követése, valamint a csecsemők és 

kisgyermekek etetésére alkalmatlan élelmiszerek promóciójának és felhasználásának megvizsgálása érdekében.

1986 WHA39.28 Csecsemő és kisgyermek táplálás
● Sürgeti a tagállamokat

○ hogy vezessék be a Kódexet, ha még nem tették
○ hogy biztosítsák, hogy az egészségügyi ellátórendszer gyakorlata és eljárásai összhangban legyenek a Nemzetközi Kódex 

alapelveivel és céljával
○ hogy teljes körűen aknázzák ki valamennyi érintett fél - egészségügyi szakmai szervezetek, civil szervezetek, fogyasztói 

szervezetek, gyártók és forgalmazók - lehetőségeit a szoptatás védelmére és népszerűsítésére, és különösen a Kódex 
gyakorlatba ültetésére, továbbá a Kódex bevezetésének és betartásának nyomon követésére

○ hogy keressék az együttműködést a Kódex 2. cikkelyének hatálya alá eső termékek gyártóival és forgalmazóival annak 
érdekében, hogy a Kódex bevezetésének monitorozásához szükséges információkkal szolgáljanak

○ hogy biztosítsák, hogy az a kis mennyiségű anyatej-helyettesítő, amire a szülészeteken és a kórházakban néhány csecsemőnek 
szüksége van, a szokásos beszerzési csatornákon keresztül jusson el hozzájuk és ne ingyenes vagy csökkentett árú ellátás 
formájában

● Felkéri a főigazgatót, hogy a tagállamok figyelmét irányítsa a következőkre:
○ bármilyen étel vagy ital, amit a csecsemő azelőtt kap, hogy a hozzátáplálás táplálkozástanilag szükségessé válna, gátolhatja a 

szoptatás megkezdését vagy fenntartását, és ezért ezeknek ebben az időszakban történő alkalmazását sem népszerűsíteni, 
sem bátorítani nem szabad.

○ az a néhány országban bevezetett gyakorlat, hogy a csecsemők számára speciális tápszereket (úgynevezett "követő 
tápszereket" [Magyarországon "anyatej-kiegészítő tápszer" a neve] kínálnak, nem szükséges.

1988 WHA41.11 Csecsemő és kisgyermek táplálás
● Sürgeti a tagállamokat, hogy olyan gyakorlatot és eljárásokat biztosítsanak, amelyek összhangban vannak a Nemzetközi Kódex 

alapelveivel és céljával
● Felkéri a főigazgatót, hogy nyújtson jogi és technikai segítséget az anyatej-helyettesítők marketingjéről szóló nemzeti kódexek 

vagy más, hasonló eszközök kidolgozásához és bevezetéséhez

1990 WHA43.3 A szoptatás védelme, népszerűsítése és támogatása
● Kiemeli a WHO/UNICEF közös állásfoglalását (“A szoptatás védelme, népszerűsítése és támogatása - a szülészeti intézmények 

különleges szerepe”), amely a Bababarát Kórház Kezdeményezés elindításához vezetett 1991-ben.
● Sürgeti a tagállamokat, hogy biztosítsák, hogy a Kódex továbbá a WHA39.28 alapelvei és célja teljes mértékben kifejezésre 

jussanak a nemzeti egészségi és táplálkozási irányelvekben és intézkedésekben.



1992 WHA45.92 Csecsemő és kisgyermek táplálás és Az anyatejet helyettesítő készítmények marketingjének nemzetközi kódexe 
bevezetésének helyzete
● Megerősíti, hogy a Kódex minimum követelmény, és a csecsemő és kisgyermektáplálásra vonatkozó egészséges gyakorlatok 

védelmének csak egyik eszköze.
● Emlékeztet arra, hogy azok a termékek, amelyeket úgy hirdetnek, mint amik alkalmasak az anyatej részleges vagy teljes 

helyettesítésére, különösen, ha ezek alkalmasak a cumisüvegből történő etetésre, a Kódex rendelkezéseinek hatálya alá esnek.
● Megjegyzi, hogy a csecsemőtápszerek, illetve más anyatej-helyettesítő termékek, továbbá a cumisüvegek és cumik reklámozása 

és népszerűsítése tisztességtelen versengést teremt a szoptatással szemben, ami pedig a csecsemők táplálásának 
legbiztonságosabb és legolcsóbb módja.

● Sürgeti a tagállamokat,
○ hogy nemzeti szinten teljes mértékben juttassák érvényre az Innocenti Kiáltványban megfogalmazott operatív célokat, 

nevezetesen:
■ nevezzenek ki nemzeti szoptatási koordinátort és hozzanak létre egy multiszektoriális szoptatási bizottságot
■ biztosítsák, hogy minden szülészeti intézmény alkalmazza a WHO/UNICEF közös állásfoglalásban megfogalmazott 

alapelveket
■ intézkedjenek, hogy a Nemzetközi Kódex és a későbbi vonatkozó WHA határozatok a maguk teljességében bevezetésre 

kerüljenek
■ alkossanak jogszabályokat a szoptató, dolgozó nők jogainak védelmére

○ hogy bátorítsanak minden szülészeti intézményt a bababarát cím megszerzésére
○ hogy tegyenek megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy megszüntessék az ingyenes vagy csökkentett árú tápszerek 

adományozását a szülészeti intézményeknek

1994 WHA47.5 Csecsemő és kisgyermektáplálás
● Sürgeti a tagállamokat, hogy tegyenek róla, hogy az egészségügyi ellátó rendszeren belül sehol se jelenjen meg adomány - sehol 

se kapjanak ingyenes vagy árengedményes ellátmányt anyatejet helyettesítő készítményekből vagy egyéb, a Kódex tárgykörébe 
tartozó termékből.

● Felkéri a főigazgatót, hogy
○ sürgesse a tagállamokat, hogy indítsák el a bababarát kórházi rendszert, és kérésükre támogassa őket ennek a rendszernek a 

megvalósításában, különösen abban, hogy javítsák az összes érintett egészségügyi és adminisztratív dolgozó alap- és 
továbbképzési tantervét.

○ kérésükre nyomatékosan támogassa a tagállamokat abban, hogy a Nemzetközi kódex és a vonatkozó határozatok elveit és 
célját hatályba helyezzék, és javasolja a tagállamoknak egy olyan keret létrehozását, amely jól használható a megtett lépések 
ellenőrzésére, és megfelel az adott ország körülményeinek.

● Útmutatást ad a csecsemők táplálásának kérdéseiről katasztrófahelyzetekben.



1996 WHA49.15 Csecsemő és kisgyermektáplálás
SÜRGETI a tagállamokat, hogy
● Tegyenek róla, hogy a kiegészítő élelmiszerek marketingje és felhasználási módja ne ássa alá a kizárólagos és a fenntartott 

szoptatást.
● Tegyenek róla, hogy a csecsemő- és gyermekegészségügy területén dolgozó szakemberek anyagi támogatása ne vezessen 

érdekellentéthez – különös tekintettel a WHO/UNICEF bababarát kórházak rendszerére.
● Tegyenek róla, hogy a Nemzetközi kódex és az azt követő vonatkozó közgyűlési határozatok megvalósításának ellenőrzése 

átlátható módon, függetlenül történjék, mentesen minden kereskedelmi befolyástól.
● Tegyenek róla, hogy megfelelő lépések történjenek a szoptatás ösztönzésére, beleértve az elsődleges egészségügyi ellátás 

relációjában folyó egészségügyi tájékoztatást és oktatást.
● Tegyenek róla, hogy egészségügyi ellátó rendszerük gyakorlatai és eljárásai összhangban legyenek Az anyatejet helyettesítő 

készítmények marketingjének nemzetközi kódexe elveivel és céljával.

2001 WHA54.2 Csecsemő és kisgyermektáplálás
● Tisztában van azzal, hogy annak ellenére, hogy Az anyatejet helyettesítő készítmények marketingjének nemzetközi kódexe és az 

azt követő vonatkozó közgyűlési határozatok kimondják, hogy a tárgykörbe tartozó termékeket nem szabad sem reklámozni, sem 
semmilyen egyéb módon népszerűsíteni, a gyártók és a forgalmazók egyre inkább új, modern kommunikációs módszereket, pl. 
elektronikai eszközöket használnak termékeik népszerűsítésére.

● Sürgeti a tagállamokat, hogy
○ Fokozzák tevékenységüket és dolgozzanak ki új megközelítéseket annak érdekében, hogy érvényt kapjon a globális 

közegészségügyi javaslat: a kizárólagos szoptatást védeni, támogatni és ösztönözni kell az első hat hónapban, majd biztonságos
és megfelelő kiegészítő ételeket kell adni a gyermeknek, a két éves koráig vagy akár azon túl is fenntartott szoptatás mellett.

○ Támogassák a bababarát kórházi rendszert, és hozzanak létre olyan mechanizmusokat – törvényeket, rendeleteket és egyéb 
intézkedéseket –, amelyek lehetővé teszik a kórházak rendszeres újra felmérését, és azt, hogy biztosítva legyen a normák 
fennmaradása és a bababarát rendszer hosszú távú fenntarthatósága és hitele.

○ Erősítsék az országos mechanizmusokat annak érdekében, hogy mindenhol eleget tegyenek Az anyatejet helyettesítő 
készítmények marketingjének nemzetközi kódexe és az azt követő vonatkozó közgyűlési határozatok követelményeinek, 
tekintettel a címkézésre és a reklámozás minden formájára, valamint a média bármely fajtájában megjelenő kereskedelmi 
propagandára.Ösztönözzék a Codex Alimentarius Bizottságot, hogy vegye figyelembe a Nemzetközi kódexet és az azt követő 
vonatkozó közgyűlési határozatokat az ételminőségi normák és vezérelvek kidolgozásakor, és tájékoztassák a nagyközönséget, 
hogyan halad a Kódex és az azt követő vonatkozó közgyűlési határozatok bevezetése.

● Felkéri a főigazgatót, hogy ösztönözze, hogy konstruktív és átlátható dialógus jöjjön létre a társadalom összes érintett rétege között
annak érdekében, hogy ellenőrizni lehessen Az anyatejet helyettesítő készítmények marketingjének nemzetközi kódexe és az azt 
követő vonatkozó közgyűlési határozatok megvalósításának haladását, méghozzá függetlenül és mentesen minden kereskedelmi 
érdektől. Támogassa a tagállamokat a Kódex megvalósításának ellenőrzésére tett erőfeszítéseikben.



2002 WHA55.25 Csecsemő és kisgyermektáplálás
● Jóváhagyja a “Csecsemő és kisgyermektáplálási globális stratégiát”

○ ebben lefekteti: a csecsemőtáplálás optimális módja a 6 hónapos korig tartó kizárólagos szoptatás, majd pedig a megfelelő 
kiegészítő táplálékok bevezetése mellett a szoptatás folytatása 2 éves korig vagy azon túl, ameddig az anya és a csecsemő 
kívánja

● Kéri a Codex Alimentarius Bizottságot, hogy működési hatáskörén belül továbbra is szenteljen komoly figyelmet annak, milyen 
lépésekkel lehetne javítani a csecsemők és kisgyermekek részére gyárilag készített élelmiszerek minőségét, és népszerűsíteni 
helyes, biztonságos és nem elsietett használatukat - beleértve a megfelelő címkézést mint eszközt - a WHO irányelveivel, de 
legfőképpen Az anyatejet helyettesítő készítmények marketingjének nemzetközi kódexével, a WHA 54.2 határozattal és a többi 
vonatkozó közgyűlési határozattal összhangban.

2005 WHA58.32 Csecsemő és kisgyermektáplálás
Sürgeti a tagállamokat, hogy
● biztosítsák, hogy a tápanyag-összetételre és az egészségre vonatkozó állítások ne legyenek engedélyezettek az anyatej-

helyettesítők esetében, kivéve, ha a nemzeti jogszabályok kifejezetten előírják;
● biztosítsák, hogy az egészségi kockázatok minimalizálása érdekében a csecsemőket ellátó egészségügyi személyzet és gondozók

elegendő információval rendelkezzenek a poralakú tápszerek elkészítéséről, használatáról és kezeléséről, ami magában foglalja 
azt a tájékoztatást, hogy a poralakú tápszerek kórokozókat tartalmazhatnak, ami szükségessé teszi helyes elkészítésüket és 
alkalmazásukat; továbbá tegyenek arról is, hogy ez az információ a csomagoláson elhelyezett kifejezett figyelmeztetés formájában 
megjelenjen

● biztosítsák, hogy a csecsemők és kisgyermekek egészségével foglalkozó programok és az egészségügyi szakemberek számára 
nyújtott pénzügyi támogatás és egyéb ösztönzők ne okozzanak összeférhetetlenséget

● biztosítsák, hogy a csecsemők és kisgyermekek táplálására irányuló kutatások, amelyek alapját képezhetik a közegészségügyi 
irányelveknek, mindig tartalmazzanak egy összeférhetetlenséggel kapcsolatos nyilatkozatot, továbbá független szakértői értékelés 
tárgyát képezzék

2006 WHA59.21 Csecsemő és kisgyermek táplálás 2006
● Felhívja a figyelmet, hogy a Nemzetközi Kódex elfogadásának 25. évfordulóján annak jelentősége egyre nagyobb a HIV/AIDS 

világjárvány, az egyre gyakoribbá váló a komplex humanitárius és természeti válságok, illetve a poralakú tápszerek kórokozókkal 
történő szennyezettségével kapcsolatos növekvő aggodalmak közepette.

● Ismételten megerősíti, hogy támogatja a Csecsemő és kisgyermek táplálási globális stratégiát.
● Sürgeti a tagállamokat, hogy támogassák az Innocenti Kiáltvány 15. évfordulóján kiadott intézkedési felszólítás céljait, legfőképpen,

hogy újítsák meg az elkötelezettségüket olyan irányelvek és programok létrehozása iránt, amelyek kapcsolódnak a Nemzetközi 
Kódex és az azt követő, releváns WHA határozatok érvényre juttatásához, továbbá a BBKK újraélesztéséhez a szoptatás védelme,
elősegítése és támogatása érdekében.

● Kéri a főigazgatót, hogy mobilizáljon technikai segítséget a tagállamok számára a Kódex és WHA határozatok bevezetéséhez és 
független monitorozásához.



2008 WHA61.20 Csecsemő és kisgyermek táplálás: kétévenkénti előrehaladási jelentés
● Megerősíti, hogy a szoptatás korai megkezdése a természetes és optimális eszköz az élelmiszerbiztonság, ill. a csecsemők és 

kisgyermekek optimális egészségének elérésére
● Sürgeti a tagállamokat, hogy

○ fokozzák erőfeszítéseiket a Kódex és a releváns WHA határozatok bevezetésére, nyomon követésére és a szoptatás védelmére
○ vizsgálják meg a donor női tej biztonságos alkalmazásának lehetőségeit, különösen a legsérülékenyebb csecsemők - mint a 

koraszülöttek, kis születési súlyú és immunhiányos csecsemők - esetében; továbbá népszerűsítsék a női tej tárolásának és 
felhasználásának megfelelő higiénés módszereit.

2010 WHA63.23 Csecsemő és kisgyermektáplálás
● Mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy folyamatos jelentések érkeznek a Kódex megsértéséről bizonyos gyártók és forgalmazók 

részéről, akik marketingtevékenységükkel az anyákat és az egészségügyi dolgozókat célozzák.
● Sürgeti a tagállamokat, hogy

○ erősítsék meg és gyorsítsák fel a Csecsemő és kisgyermektáplálás globális stratégiájának fenntartható bevezetését, beleértve a 
Kódex céljának és alapelveinek megvalósítását és a BBKK bevezetését.

○ fejlesszék ki és/vagy erősítsék meg az anyatej-helyettesítők marketingjének törvényi, rendeleti és/vagy egyéb hatékony eszköz 
által történő ellenőrzését annak érdekében, hogy a Nemzetközi Kódex és a WHA által elfogadott vonatkozó határozatok érvényre
jussanak.

○ vessenek véget a csecsemők és kisgyermekek számára forgalmazott élelmiszerek nem megfelelő népszerűsítésének, és 
biztosítsák, hogy a tápanyagokra vagy egészségre vonatkozó állítások nem megengedettek a csecsemők és kisgyermekek 
számára készült ételek esetében, kivéve, ahol a releváns Codex Alimentarius előírások vagy nemzeti jogalkotás vonatkozásában
jelenik meg.

○ katasztrófahelyzetekben biztosítsák, hogy a szükséges anyatej-helyettesítőket szigorú feltételek betartása mellett vásárolják, 
osztják szét és használják fel.

2012 WHA65.6 Anyai, csecsemő és kisgyermek táplálkozás
● Sürgeti a tagállamokat, hogy ültessék át a gyakorlatba az anyák, csecsemők és kisgyermekek táplálkozására vonatkozó átfogó 

végrehajtási tervet, beleértve a következőket:
○ Jogalkotási, szabályozási vagy egyéb intézkedések kidolgozása vagy megerősítése az anyatej-helyettesítők forgalmazásának 

ellenőrzése céljából.
○ Megfelelő mechanizmusok létrehozása a táplálkozással kapcsolatos intézkedések esetleges összeférhetetlenségek elkerülése 

érdekében.
● A WHO főigazgatóját felkérik:

○ Adjon útmutatást a csecsemők és kisgyermekek számára szánt élelmiszerek nem megfelelő promóciójáról, amint azt a WHA 
63.23 határozata említi.

○ Dolgozzon ki folyamatokat és eszközöket, amelyek védelmet nyújtanak az esetleges összeférhetetlenségek ellen a táplálkozási 
programok irányelveinek kidolgozása és végrehajtása során.

2014 WHA67(9) Anyai, csecsemő és kisgyermek táplálkozás
● A WHO főigazgatóját felkérik, hogy a csecsemők és kisgyermekek számára szánt élelmiszerek nem megfelelő promóciójáról szóló 

útmutatást 2015 vége előtt készítse el.



2016 WHA69.9 A csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt élelmiszerek nem megfelelő promóciójának megszüntetése
● Sürgeti a tagállamokat, hogy

○ tegyenek meg minden szükséges intézkedést a csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt élelmiszerek nem megfelelő 
népszerűsítésének megszüntetésére, különös tekintettel az útmutatóban foglalt javaslatokra, a meglévő jogszabályok, irányelvek
és nemzetközi kötelezettségek figyelembevételével;

○ hozzanak létre ellenőrző rendszert az útmutatóban szereplő ajánlások megvalósulásának értékelésére;
○ vessenek véget a csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt élelmiszerek helytelen promóciójának, és segítsék elő olyan 

politikai, társadalmi és gazdasági környezet megteremtését, amely lehetővé teszi a szülők és gondozók számára, hogy 
megalapozott döntéseket hozzanak a csecsemők és kisgyermekek táplálásával kapcsolatban, és amely támogatja a megfelelő 
táplálási gyakorlatot az egészségről és táplálkozásról szóló ismeretterjesztés által;

○ folytassák a Kódex és a gyermekeknek szánt ételek és nem-alkoholos italok marketingjéről szóló WHO ajánlások átültetését a 
gyakorlatba.

● Felszólítja a csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt élelmiszerek gyártóit és forgalmazóit, hogy vessenek véget a nem 
megfelelő promóció minden formájának, ahogyan az az útmutatóban szerepel.

● Felszólítja az egészségügyi szakembereket, hogy nélkülözhetetlen szerepüknek megfelelően nyújtsanak a szülőknek és más 
gondozóknak információt és támogatást az optimális csecsemő és kisgyermektáplálás megvalósításához és ültessék át a 
gyakorlatba az útmutató javaslatait.

● Sürgeti a médiát és az alkotóipart, biztosítsák, hogy tevékenységük minden kommunikációs csatornán és a médián keresztül, 
minden körülmények között és az összes marketing technikát felhasználva, a csecsemők és kisgyermekek számára szánt ételek 
nem megfelelő promóciójának megszüntetésével kapcsolatos iránymutatási ajánlásokkal összhangban végezzék.

● Felkéri a civil társadalmat, hogy támogassa a csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt élelmiszerek nem megfelelő 
népszerűsítésének megszüntetését, beleértve a kiállást és a tagállamok előrehaladásának nyomon követését.

2018 WHA71.9 Csecsemő és kisgyermektáplálás
● Sürgeti a tagállamokat, hogy

○ fokozzák a szoptatás védelmét, népszerűsítését és támogatását célzó jogszabályok, irányelvek és programok fejlesztésére, 
bevezetésére és után követésére tett erőfeszítéseket, beleértve a multiszektoriális megközelítéseket és a tudatosság fokozását;

○ élesszék újra a Bababarát Kórház Kezdeményezést, beleértve az átdolgozott 10 lépés teljeskörű bevezetésének elősegítését az 
anyai, újszülött és gyermek egészségügyi ellátás javítása érdekében;

○ juttassák érvényre a Nemzetközi Kódexet és a WHO többi bizonyítékokon alapuló ajánlását;
○ segítsék elő a megfelelő időben megkezdett és helyes hozzátáplálást mind a szoptatott, mind a nem szoptatott csecsemők 

esetében a WHO ajánlásai alapján;
○ tegyenek meg minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy katasztrófa helyzetekben biztosítva legyen a csecsemők 

és kisgyermekek megfelelő, bizonyítékokon alapuló táplálása, beleértve a készültségi tervek kidolgozását, a sürgősségi 
személyzet kapacitásbővítését és az ágazatközi műveletek koordinálását;

○ ünnepeljék meg a Szoptatás Világhetét, ami értékes lehetőség a szoptatás népszerűsítésére.



A legfontosabb határozatok röviden
1. Az anyatejet helyettesítő készítmények marketingjének 

nemzetközi kódexe (1981)
2. Valamennyi határozat sürgeti a tagállamokat a Nemzetközi Kódex 

és az azt követő vonatkozó WHA határozatok érvényre juttatására
a nemzeti jogalkotásban (1982-2018)

3. A kórházak ne kapjanak ingyenes vagy csökkentett árú 
tápszerellátmányokat (1986)

4. A “követő tápszerek” szükségtelenek (1986)
5. WHO/UNICEF közös nyilatkozat a szülészetek szerepéről a 

szoptatás támogatásban (1990)
6. Innocenti Kiáltvány: többek között szoptatási koordinátor 

kinevezése és szoptatási bizottság felállítása (1990, 2005)
7. Bababarát Kórház Kezdeményezés (1992)
8. Csecsemőtáplálás katasztrófahelyzetekben (1994)
9. A kiegészítő élelmiszerek marketingje sem áshatja alá a 

szoptatást (1996)
10. A csecsemő- és gyermekegészségügy területén dolgozó 

szakemberek anyagi támogatása nem vezethet érdekellentéthez 
(1996)

11. Felhívja a figyelmet a cégek új kommunikációs stratégiáira (pl. 
elektronikus eszközök) (2001)

12. Jóváhagyja a “Csecsemő és kisgyermektáplálási globális 
stratégiát” (2002)

13. Az anyatej-helyettesítők esetében nem engedélyezettek a 
tápanyag összetételre és egészségre vonatkozó állítások (2005)

14. A poralakú tápszerek címkéjén fel kell tüntetni, hogy kórokozókkal 
lehet szennyezett (2005)

15. A csecsemők és kisgyermekek egészségével foglalkozó 
programok, ill.  az egészségügyi szakemberek számára nyújtott 
pénzügyi támogatás és egyéb ösztönzők nem okozhatnak 
összeférhetetlenséget (2005)

16. A csecsemők és kisgyermekek táplálására irányuló kutatásoknak 
mindig tartalmazniuk kell egy összeférhetetlenséggel kapcsolatos 
nyilatkozatot, továbbá független szakértői értékelésnek kell 
alávetni őket (2005)

17. Donor női tej biztonságos felhasználása (2008)
18. A csecsemők és kisgyermekek számára forgalmazott élelmiszerek

nem megfelelő népszerűsítésének megszüntetése (2010)
19. Tápanyagokra vagy egészségre vonatkozó állítások nem 

megengedettek a csecsemők és kisgyermekek számára készült 
ételek esetében (2010)

20. Katasztrófahelyzetekben a szükséges anyatej-helyettesítőket 
szigorú feltételek betartása mellett szabad csak vásárolni, 
szétosztani és felhasználni (2010)

21. Útmutató a csecsemők és kisgyermekek számára forgalmazott 
élelmiszerek nem megfelelő népszerűsítésének 
megszüntetéséhez (2016)

22. Átdolgozott BBKK (2018)

Források
Code and subsequent resolutions
Az anyatejet helyettesítő készítmények marketingjének nemzetközi 
kódexe és határozatok magyarul
IBFAN International Code Documentation Centre
UNICEF UK BFHI Code Resources
Egy példa a Nemzetközi Kódex gyakorlatba történő átültetésére 
(Új-Zéland)

https://www.who.int/nutrition/netcode/resolutions/en/
https://www.health.govt.nz/our-work/who-code-nz
https://www.health.govt.nz/our-work/who-code-nz
https://www.unicef.org.uk/babyfriendly/baby-friendly-resources/international-code-marketing-breastmilk-substitutes-resources/the-code/
https://www.ibfan-icdc.org/
http://szoptatas.info/kodex
http://szoptatas.info/kodex

