A tavalyi év vitathatatlanul a közétkeztetési — immár hatályos és szankcionálható — rendelet jegyében telt az élelmezésvezetôk számára. A vegyes fogadtatás várható volt. Ma Magyarországon az egyes konyhák között elképesztô különbségek vannak a felszereltség, a norma mértéke és a rendelkezésre álló szakképzett munkaerô tekintetében egyaránt. Ha
lehet, ezen eltérések csak még hangsúlyosabbá váltak a rendelet megjelenésével. Az elvárások mindenkire vonatkoznak, de a feltételek nem mindenhol adottak ehhez.

Tervek, célok — tovább az úton...
Vajon hogyan vélekednek a szakemberek a tavalyi évrôl, a rendelet
irányáról, újragondolásának szükségességérôl? Hogyan értékelik 2015-öt
a közétkeztetés szempontjából, s
milyen célokat, terveket hoztak magukkal az idei évre? Mit tartanának
egy következô jó, a fejlôdés irányába
mutató lépcsôfoknak a menzákon? E
kérdések mentén fogalmazta meg
gondolatait lapunknak Pálháziné Sármány Csilla, az Élelmezésvezetôk
Országos Szövetségének elnöke,
valamint Böröcz Lajos, a Turisztikai és
Vendéglátó Munkaadók Országos
Szövetségének fôtitkára.

Pálháziné Sármány Csilla
(ÉLOSZ)
— Összességében több olyan sarkalatos pont van a rendeletben, amelyek
idén további átgondolást kívánnak.
Ilyen például a tejfogyasztás mértéke.
A közétkeztetésben biztosítani kell az
elôírt mennyiséget a megfelelô kalciumbevitel miatt, ám sok helyen az iskolatejprogram keretében ehhez még az
állam is hozzátesz egy adott
mennyiségû tejet — a kettô együtt sok.
Fôleg, ha natúr tejrôl van szó, amit a
gyerekek kevésbé fogadnak el, így rengeteg kerül a kukába. Ígéret van arra,
hogy ezt módosítják, s a rendeleti
elôírásba belekalkulálják az iskolatejet
is ott, ahol ez a program mûködik. A
másik a sóbevitel kérdése. Kétoldalú
dologról beszélünk: egyrészt van az
általunk a konyhán elkészített ételnek
egy bizonyos sótartalma, másrészt ott
vannak az ipari alapanyagok (kenyér,
felvágott... stb.), melyeknek szintén van
egy bizonyos sótartalmuk. Tapasztaltuk, hogy amennyiben utóbbi ételek az
asztalra kerülnek, akkor ezek már el is
viszik az engedett sótartalmat, s így a
fôzéshez gyakorlatilag mi már nem
használhatunk további sót, ha a rendeletnek meg akarunk felelni. Természetesen mindenki igyekszik megfelelni. De,
amikor elkezdünk só nélkül fôzni pél18
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dául a bölcsôdében, ahol alapvetôen
fôzelékek és hús alapú levesek kerülnek az étlapra, akkor azt tapasztaljuk,
hogy még a legjobb evô hírében álló
gyermek sem eszi meg az ételt. Két hét
után kénytelenek vagyunk belátni,
hogy minimálisan ugyan, de kell a só a
fôzéshez. Fontosnak tartom, hogy az
ipar is vállaljon át ebbôl a célból, s vonjon ki bizonyos sómennyiséget termékeibôl, mert enélkül borzasztó nehéz
megfelelnünk az elôírásoknak. Én úgy
gondolom, hogy a drasztikusan elôidézett változtatások egy idô után mindig
a visszájukra fordulnak. Emlékezzünk
rá, hogy mi volt, amikor a szóját kezdték el favorizálni, s rendszeresen bekerült az ételsorba az ebbôl készült étel.
Egy idô után látszott, hogy sok ember
szervezete rosszul reagált rá, s aztán
már 6 éves kor alatt nem is adhattuk a
gyerekeknek... De ugyanígy nem szabad szélsôséges irányba elmenni az
olaj-zsír, margarin-vaj... stb. esetében
sem. A sóra pedig igenis szüksége van
az emberi szervezetnek! A rendelet harmadik, igen meghatározó elôírása,
amit egyébként nagy örömmel üdvözlök, hogy sok zöldséget és gyümölcsöt
kell adni. A legkisebbeknél bevezetve
ezt folyamatosan, rendszeresen adni
kell, azzal egyetértek. De nem olcsó
dologról beszélünk. A norma azonban
nem változik. Az élelmezésvezetô mit
tehet? Többet ad abból a keretbôl, ami
rendelkezésre áll, de amit az egyik
oldalon odaadok, azt a másikon valamibôl le kell csípnem. Hát, így próbálják sokan betartani ezt a követelményt.
Szeretném hangsúlyozni, hogy itt nem
arról van szó, hogy a konyhákon ne
tudnák a szakemberek, hogy mit és
hogyan kell adni. A kollégák többsége
úgy gondolom, hogy legjobb tudása
szerint végzi a dolgát, aminek az anyagi lehetôségek szabnak leginkább
határt. Ott, ahol egy kis faluban az
önkormányzat alig tudja fenntartani
magát, nehéz a közétkeztetést fejleszteni. De itt van Százhalombatta példája is.
2014-ig a nyári szünidô alatt is biztosította a rászoruló gyerekeknek az önkormányzat az étkeztetést. A mi konyhánkon 75 gyermeket láttunk el ebben az
idôszakban minden nap meleg étellel.
Tavaly azonban az iskola befejezését

követôen erre nem volt mód. Nem volt
nyári gyermekétkeztetés...
Én nagyon remélem, hogy az ellenôrzések során — amelyek egyébként
már elkezdôdtek —, azt is figyelembe
veszi majd a hatóság, hogy minden konyhán a lehetôségekhez mérten tudnak
csak a rendelet szerint dolgozni a kollégák. A rendeleten pedig még mindig bôven van mit átgondolni, ésszerûsíteni.
Végül hadd mondjam el, hogy egy
kicsit úgy érzem, hogy ezzel a szigorú
és sok helyütt életszerûtlen szabályozással valójában a munkánk örömét
veszik el. Ezt a munkát ugyanis országos átlagban elég alacsony bérért
végzik az élelmezésvezetôk, de annál
nagyobb szeretettel és elhivatottsággal. Szeretjük, ha elégedettek az ellátottjaink, ha a tálalóablakon keresztül
ránk mosolyognak és azt mondják,
hogy finom volt az étel, köszönik szépen. De az íztelen, megerôszakolt ételek nem ilyen reakciókat váltanak ki a
gyerekekbôl. Mi pedig csak nézzük,
ahogy a rengeteg maradék kárba
megy. A mértéktelen pazarlásnak is
elejét vehetjük, ha 2016-ban sikerül
elérnünk azt, hogy a rendelet módosítására vonatkozó javaslataink érvényre jussanak, a szélsôséges követelményeket kiradírozzák, a normát
országos szinten is rendezzék végre,
s vegyék figyelembe azt, hogy renge-

teg elavult konyha van még mindig,
melyek miatt nagy szükség lenne
pályázati lehetôségekre a felújításhoz,
a modernizáláshoz. És persze továbbra sem mindegy, hogy a szakmai képzés kérdése függôben maradt.
Az ÉLOSZ minden fórumon megjelenik idén is, ahol a szakmai érdekek
képviseletére — és érvényesítésére —
lehetôség nyílik, s ezúttal is arra
biztatom az élelmezésvezetô kollégákat, hogy ha még nem tették meg, akkor csatlakozzanak szervezetünkhöz
(ennek feltételeirôl a www.elosz.hu
oldalon találnak részleteket), tagjainktól pedig még intenzívebb jelenlétet,
még több aktivitást kérek, hiszen csak
így lehetünk eredményesek.

Böröcz Lajos
(VIMOSZ)
— Természetesen kíváncsiak voltunk
arra, hogy milyen problémákkal kell
megküzdeniük tagvállalatainknak a rendelet kötelezô alkalmazása során. A
tavaly tavaszi, kísérleti jellegû próbaüzem után ezért ôsszel is készítettünk
egy szúrópróbaszerû felmérést, amely
kifejezetten a visszaszállított ételmaradék mennyiségére, az esetleges
lemondások számára és a panaszokra
irányult. A visszajelzések alapján az év
eleji felmérésünk megállapításai sajnos
beigazolódtak. Tömeges volt a felháborodás az íztelenség miatt (a sótlanságot a fogyasztók a tapasztalatok szerint
az íztelenséggel és a rossz minôséggel
azonosítják). A lemondások száma
5—15% között mozgott, figyelembe kell
venni azonban, hogy az ingyenesen
étkezôk köre is bôvült tavaly szeptem-

bertôl. Az élelmiszerhulladék mennyisége pedig 10—50%-kal emelkedett. A
visszajelzések alapján már történtek a
rendeletre vonatkozó ellenôrzések tagvállalatainknál. Ezek tapasztalatai változóak voltak, de végeredményben büntetést egy esetben sem szabtak ki.
Többen számoltak be olyan esetrôl,
amikor az ellenôr is nyíltan kimondta,
hogy nem ért egyet a szabályozással...
Az ellenôrzô hatóságtól értesültünk,
hogy tagjainknál jellemzôen tapasztalták a rendelet ismeretét, betartási
szándékát, az ahhoz szükséges szakismeretet, de számtalan, fôként önkormányzati üzemeltetésû helyen ezeknek nyomát sem látták. Mi ezt is jeleztük elôre a rendeletalkotó felé.
Az új szabályozás negatív hatása a
forgalmi adatokban is meglátszik,
növekszik a lemondások száma, alternatív szolgáltatókat vesznek igénybe.
Örömteli, hogy tavaly végre megjelent a rendelet, melynek célkitûzéseivel
mindenki egyetért, de nagy hibája, hogy
sajnos csak egyetlen elemét ragadta ki
ennek a rendkívül komplex kérdéskörnek, a többihez úgy viszonyult, mintha
nem is létezne. Ebbôl a szempontból
ígéretesnek tûnt az FM kezdeményezésére beindult folyamat, amely törvényben szabályozta volna a közétkeztetés
számos kérdését, ez azonban sajnos
valahol elakadt...
Szervezetünk fontos célja még mindig a rendelet szövegének további
finomhangolása. Ennek érdekében
tavaly novemberben szakmai egyeztetést folytattunk Novák Katalin családügyi
államtitkárral és Rétvári Bencével, az
EMMI parlamenti államtitkárával az
Emberi Erôforrások Minisztériumában.
Itt az derült ki, hogy néhány hónapon
belül módosíthatják a hatályos közétkeztetési rendeletet. Pozitív volt az egyeztetés, érzôdött, hogy mindkét fél a lehetô
legjobb jogszabályban érdekelt. Tapasztalataink alapján megküldtük javaslatainkat a tárcának, a minisztérium pedig
ígérte, hogy többlet forrásokat próbál felkutatni a konyhák infrastruktúrájának fejlesztésére. A tárca nyitott arra is, hogy az
étkezésre rendelkezésre álló húszperces idôtartamot bôvítsék. A minisztérium
kérte a VIMOSZ szakmai segítségét és
közremûködését az általános képzésben és a továbbképzésben.
Ugyanakkor javasoltuk a tárcának,
hogy a só határértékét ne drasztikusan,
hanem fokozatosan csökkentsék az
ételekben. Jó lenne az is, ha kevesebb
tejet adnánk a gyermekeknek. Most
ugyanis elôfordul, hogy az iskolatejprogramban és a közétkeztetésben
egyszerre kapnak tejet a gyerekek. A
módosításhoz jogszabályokat kell
összehangolni. Javasoltuk azt is, hogy
az uniós gyakorlatnak megfelelôen ne

1,5%-os, hanem 2,8%-os tejet adjunk
a gyerekeknek. Kértük azt is, hogy ne
tíz nap, hanem az étlapfordulók átlagában vizsgálják a határértékeket. Úgy
véljük, hogy ha ezek alapján módosul
a közétkeztetési rendelet, akkor jelentôsen javulhat annak elfogadottsága.
Emellett azt is felvetettük, hogy az
egészségesebb ételeknek magasabb
költségük is van, ami nem feledhetô.
Egy közelmúltbeli európai piaci tanulmány szerint a hazai iskolai közétkeztetési ár (1,31 EUR) 1/3-a az európai áraknak. Másik fontos tervünk a közétkeztetést súlyosan érintô munkaerôhiány enyhítése. Ennek eszköze lenne egy duális
szakképzés beindítása, ami a sikeresnek bizonyult „Audi-modell” mintáján
alapulna. A jelenlegi képzési palettán
ugyanis nem található meg az a fajta
közétkeztetési szakács képesítés,
amelynek megszerzésével a végzett
tanulók alkalmasak lennének a közétkeztetési ágazat vállalkozásai által
támasztott feladatok elvégzésére. A
jelenlegi szakács szakképesítés az á' la
carte és a közétkeztetési szegmensben
gazdálkodók számára is az egyetlen
elérhetô alapképzés. A közétkeztetésben tevékenykedô cégek azonban
kiszámítható életvitelt, átlátható és
tisztességes mértékû ellenszolgáltatást
tudnak biztosítani alkalmazottaiknak,
amely a gazdálkodók jelentôségénél
fogva nagyságrendi, egyben érdemi változást eredményezne a vendéglátás
szektorban. Ezek a cégek vállalják,
hogy szakembereik a szükséges tananyagot kidolgozzák, vállalkozásaik
pedig biztosítják a szükséges számú
gyakorlati helyet. Ennek érdekében már
megalakult egy munkacsoport.
A munkaerôhiány egyik fô oka
egyébként a 27%-os áfa versenyképesség-rontó hatása. A nyersanyagárak, a felelôsség, az igényelt szaktudás és az energiaköltségek itt is nagyjából azonosak, mint a helyenként 35%-os áfával mûködô országokban,
ezért a hazai szolgáltatásba bele van
kódolva a személyzeti probléma és a
minôségi különbségek. A közétkeztetési áfa csökkentést teljes mértékben
szociális és népegészségügyi okok
indokolnák. Az errôl készített és az
NGM szakértôivel számszakilag
egyeztetett szakmai tanulmány szerint
összköltsége legrosszabb esetben
sem haladná meg a 6 milliárd forintot.
Az adócsökkenés segíthetné a nehéz
helyzetben lévô családokat, hogy
meg tudják fizetni a szolgáltatást. Ez
annál is inkább kiemelkedô, mivel a
közétkeztetés legnagyobb része a
gyermekétkeztetés, ami 10 éves korig
a gyermekek szinte 100%-át érinti.
Nebehaj Tímea
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