Az elmúlt év is sok kihívást jelentett a közétkeztetôk számára. Év végére megszületett a legtöbb nehézséget, negatív bírálatot okozó 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet módosítása, a 36/2016. (XII. 8.) EMMI rendelet, amely a gyakorlatban követhetôbbé, elfogadhatóbbá tette a szigorú szabályozást. Remélhetôleg az étkezést igénybe vevôk köre is így fogja ezt érezni.
Az elmúlt év eredményeirôl, nehézségeirôl és az idei évi terveirôl kérdeztük Kubányi Jolánt, az MDOSZ elnökét, Zoltai
Annát, a NÉBIH ÉTB VÉFO osztályvezetôjét és Páger Zsoltot, a HUNGAST CSOPORT üzletfejlesztési igazgatóját.

Hogyan tovább?
Kubányi Jolán MSc elnök,
Magyar Dietetikusok
Országos Szövetsége
— Szakmai szervezetünk mûködésében a 2016. év rendkívül eseménydús volt. Szövetségünk fennállásának 25. évfordulóját jubileumi konferencia keretén
belül ünnepelte meg,
ahol lehetôségünk
volt számos kitüntetést átadni olyan kollégáink
részére,
akik szakmai tevékenységükkel hozzájárultak hivatásunk
fejlôdéséhez, elismeréséhez és ismertségének növeléséhez. Sikeresen tudtuk folytatni a GYERE® — Gyermekek Egészsége
programunkat, mely a gyermekkori elhízás megelôzése érdekében fejti ki tevékenységét, kapcsolódva az EPODE
nemzetközi projekthez.
Az elmúlt évben mutattuk be a szövetségünk által összeállított új magyar
táplálkozási ajánlást OKOSTÁNYÉR®
elnevezéssel, melyet a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával
népszerûsítünk.
Számos konferencia-meghívásnak
tettünk eleget; rendszeresen jelent
meg szakmai folyóiratunk, az Új Diéta.
Havonta továbbítottuk a sajtó és tagjaink részére Táplálkozási Akadémia hírlevelünket. Több felmérésben, kutatásban közremûködtünk és tettünk eleget
közel száz sajtómegkeresésnek.
Az Országos Gyógyszerészeti és
Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI)
OÉTI Fôigazgatóságának kezdeményezése kapcsán konszenzus értekezletet hívott össze, amelybe szakmai
szervezetünk is meghívást kapott az
Országos Tisztifôorvosi Hivatal, a
Közétkeztetôk Országos Szövetsége,
valamint a Semmelweis Egyetem
Egészségtudományi Kar Alkalmazott
Egészségtudományi Intézet, Dietetikai
és Táplálkozástudományi Tanszéke
mellett. A többszöri tárgyalásokat
követôen az Egészségügyért Felelôs
Államtitkárság is bevonásra került,
melynek eredményeként a közétkezte12
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tési rendeletre vonatkozó konkrét
módosító javaslatok megfogalmazásra kerültek. Mindezek értelmében a
jelenleg hatályos jogszabályban többek között a sóbevitel emelése, majd
ezt követôen 2021-ig történô
fokozatos csökkentése, az
adagok meghatározása,
a hozzáadott cukor
mennyisége, egyes
fogalmak tisztázása… került beépítésre.
Ami az idei évi
terveinket illeti, június hónapban fejezzük be a GYERE®
Program elsô modellprojektjét. Ezt megelôzôen tápláltsági állapot felméréssel próbáljuk alátámasztani a hároméves program mûködésének hatékonyságát. A program Szerencsen folytatódik tovább.
Készül az év elsô negyedévében az
OKOSTÁNYÉR® gyermek változata,
tudományos bizottságunk közremûködésével. Továbbá bôvítjük a lakosság részére az új táplálkozási ajánlások ismereteinek átadását, mobilalkalmazás segítségével.
2017-ben XIX. szakmai konferenciánkat rendezzük meg „A gének üzenete” címmel, amelyre az elôzô évek
tapasztalatai alapján több mint háromszáz szakembert várunk.
Aktívan közremûködünk szakmai
partnerként a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal „EFSA EU MENU”
projektjében, melynek keretében kollégáink egy országos reprezentatív felmérésben vesznek részt. Számos egyéb
meghívásnak, felkérésnek teszünk eleget és a már korábban megkezdett aktivitásainkat is folytatjuk ebben az esztendôben. Van teendônk bôven.
— Mit tartanának fontosnak annak
érdekében, hogy a közétkeztetés
elôrébb tudjon lépni, jó irányba fejlôdjön és elérje a kitûzött célt: az
egészséges táplálkozás megvalósítását, és ezáltal egy egészségesebben felnövô nemzedéket?
— A rendelet célkitûzésével szakmai
szervezetünk maximálisan egyetért,

melynek lényege, hogy minél egészségesebb legyen a közétkeztetés. Bízunk
benne, hogy a módosító javaslatok az
ellátók részérôl egy sokkal rugalmasabb
gyakorlati megvalósítást tesznek lehetôvé, amelynek következtében jó minôségû, a táplálkozási elvárásoknak megfelelô, ízletes ételeket tudnak felszolgálni.
Fontosnak tartjuk a rendelettel összefüggô kommunikációt létrehozni, elsôsorban a szülôk felé, és kellô információval
ellátni az érintetteket arról, hogy a jogszabályban megfogalmazottak a gyermekek egészségi állapotának megôrzését és javítását szolgálják.
Zoltai Anna, a NÉBIH ÉTB
VÉFO osztályvezetôje
— 2016-ot illetôen a legnagyobb eredménynek azt tekinthetjük, hogy ismertté
és elismertté vált a Minôségvezérelt Közétkeztetés Programunk. Egyúttal ez volt
a legnagyobb kihívás is, hiszen egy, a
szokottól merôben eltérô stílusban, eljárásmenetben kellett dolgoznunk. Egyedi
szakmai instrukcióink több mint 2600
fôzôkonyhára jutottak el, amely mögött
közel 1 100 000 fogyasztó van.
Sajnálatos, hogy az
elmúlt évben a közétkeztetés
viták,
szakmai és nem
szakmai csaták
színterévé vált.
Divat lett szidni
a közétkeztetôket, elégedetlenkedni, kijelenteni, hogy akik
csinálják, nem értenek hozzá stb.
Mindeközben voltak,
akik elfelejtették, hogy
emögött a fogyasztók vannak, jogos elvárásokkal és igényekkel. Azok a fogyasztók, akiknek nem mindig egyezik az elvárásuk a véleményt alkothatókéval és a
hangosakéval.
A viták vesztesei a fogyasztók, és
azok, akik a közétkeztetésben dolgoznak. Szegények sokszor már azt sem
tudják, hogy kinek kellene megfelelniük, pedig sokkal nagyobb társadalmi
megbecsültséget és sokkal több szakmai támogatást érdemelnének!

2017-ben folytatjuk és továbbra is
népszerûsítjük a Minôségvezérelt Közétkeztetés Programunk keretében zajló
minôsítéseket, de már nemcsak a fôzô-,
hanem a tálalókonyhákon is. Ugyancsak folytatjuk és közzétesszük az érzékszervi bírálatokat is, melyben módszerfejlesztésen dolgozunk: a leíró bírálatokat a sokkal precízebb pontozásos bírálattal tervezzük kiegészíteni.
Idén is megszervezzük a közétkeztetési szakácsversenyt. Jogszabály-változtatások okán megnyitjuk a GHP-t, és a
munkacsoporttal egyeztetve átvezetjük
a változásokat, amit szeretnénk eljuttatni
minden érintetthez. Elmegyünk minden
fórumra, ahová meghívnak, válaszolunk
minden hozzánk intézett kérdésre és
együttmûködünk a közétkeztetésben
dolgozó szakmai szervezetekkel, mint
pl. KÖZSZÖV és ÉLOSZ.
Nagyon fontos lenne, hogy a közétkeztetés országos szinten fejlôdjön, a
minôségi szolgáltatás irányába haladjon tovább. Ne csak elszigetelt jó példákkal találkozzunk, hanem ez legyen
a többség, az legyen az alap.
Legfontosabb cél, hogy a fogyasztók
biztonságos, jó minôségû, ízletes, finom,
egészséges és friss ételekhez jussanak,
hogy aki igénybe veszi a közétkeztetést,
ne maradjon éhesen! Ehhez jó minôségû
alapanyagok és jó ételkészítési körülmények, képzett szakemberek kellenek. Fontos, hogy a tálalás, az étkezésre fordítható idô támogassa a fogyasztási kedvet.
Ehhez szükség van társadalmilag megbecsült közétkeztetésre, jó körülményekre, jó szakemberekre. A megbecsültségért az étkeztetôknek is tenni kell! Nem
szabad elfogadni, hogy nem lehet a megszokott dolgokat megváltoztatni. Lehet
változtatni, de türelemmel. És, hát fejleszteni, kísérletezni is kell. Fel kell venni a
fogyasztókkal a „ritmust”: a modern eszközöket és az információáramlást be kell
építeni a szolgáltatás népszerûsítésébe,
az oda-vissza információ áramlásba.
Fontos a rövid ellátási lánc is, nemcsak az alapanyagok, hanem a készételek tekintetében is. Szükség lenne a
közétkeztetésben kipróbált, a helyi,
gasztronómiai hagyományokat is figyelembe vevô receptekre, az élelmezésvezetôk és munkatársaik képzésére, de
szerintem egyre nagyobb hangsúlyt kell
fektetni a fogyasztók visszajelzéseinek
figyelembevételére, és a keletkezett élelmiszer-hulladékok csökkentésére is.
Páger Zsolt, a HUNGAST
CSOPORT üzletfejlesztési
igazgatója
2016 fontos eredményének tekintjük a NÉBIH Minôségvezérelt Közétkeztetési Program keretében végzett
konyhaminôsítéseken elért eredményeinket. Láthatjuk, hogy amíg az

országos átlag 60—70% között alakul,
addig a Hungast csoport konyhái 88%os átlagértéket értek el. Ezek az eredmények természetesen magukban
hordozzák azt is, hogy mindig vannak
fejlesztendô területek. Így, mint a
közétkeztetési terület minden szereplôjének, nekünk is feladatunk, hogy a
NÉBIH visszacsatolásait kiértékeljük
és mindent megtegyünk a fejlôdés
elôsegítése
érdekében.
Hasonlóan fontos eredménynek
tekintjük,
hogy a táplálkozásegészségügyi rendelet módosítása
kapcsán annak alkalmazása
gyakorlatiasabbá, az
elvárásai mentén
készülô ételek pedig
a fogyasztók által jobban elfogadhatóvá váltak.
Meglátásom szerint az
elmúlt években a közétkeztetési tevékenység (tekintettel az érintettek, a fogyasztók nagy számára és
több területen való elmaradottságára)
a közérdeklôdés fókuszába került.
2016-ban számos olyan folyamat
indult el, ami képes a közétkeztetési
területet a holtpontjáról kibillenteni.
Gondolok itt a teljesség igénye nélkül:
• a Minôségvezérelt Közétkeztetési Programra, amely egyrészt
értékeli a közétkeztetô egységek
(konyhák) eddigi munkáját,
másrészt iránymutatást ad a
fejlesztésekre,
• a konyhafejlesztési pályázatokra, melyek lehetôséget teremtenek az önkormányzatok
által fenntartott konyhák infrastrukturális megújítására,
• az Országos Közétkeztetési
Szakácsversenyre, amely közelebb hozza a közétkeztetési
szolgáltatást a nyílt vendéglátás
színvonalához,
• az újraindult élelmezésvezetôi
képzést, ami lehetôséget teremt
a közétkeztetési szegmens humán erôforrásának fejlesztésére,
• a táplálkozás-egészségügyi rendelet alkalmazkodására, melynek
kapcsán idôvel közös nevezôre
kerülnek az egészséges táplálkozás alapelvei és a jelen kor
fogyasztói elvárásai, attitûdjei.
2017-ben folytatjuk tovább a megkezdett fejlesztéseket. A Hungast csoport 2016 év végén megvásárolta egy
másik jelentôs közétkeztetési szereplô,
az Elamen Zrt. többségi tulajdonrészét. 2017-ben szeretnénk ezen szervezeti egység folyamatait szinkronizál-

ni a Hungast csoport folyamataival,
ami minden szakterület részére egy
újabb érdekes kihívást fog jelenteni.
Emellett a teljes közétkeztetési szegmenst és ezáltal bennünket is érintô
változás az év elején életbe lépett minimálbér-, illetve bérminimum emelés.
Azt gondoljuk, a megfelelô szakmai
színvonalat képviselô munkaerô megbecsülésének egyik módja a megfelelô bér biztosítása. Elengedhetetlen, hogy a
közétkeztetési tevékenységet
végzô
munkavállalók bére
is
fokozatosan
emelkedjen,
ugyanakkor ezen
költségek szolgáltatási árban történô
érvényesítése nehéz
feladat. A béremelések
és ezeknek a szolgáltatási árakban történô érvényesítése közti átmeneti idôszak biztosítása mindenképp kihívás
minden közétkeztetô számára.
A közétkeztetési szegmens számos
pontján fejlesztésre van szükség
ahhoz, hogy az 2017-ben is eredményesen fejlôdjön. A korábban bevezetett és mûködô folyamatokat meg kell
erôsíteni. Jól képzett, a szakmájukat
szeretô szakemberekre van szükség.
Ugyanakkor, ha mindenképp ki kellene
emelni területeket, amire 2017-ben
fókuszálni érdemes, az a szakemberek utánpótlása és a fogyasztók, a
gyermekek egészséges táplálkozással kapcsolatos informálása.
Köszönjük, hogy megosztották velünk gondolataikat. Úgy tûnik, hogy a
szakemberek és a közétkeztetôk véleménye megegyezik a jövôt, a fejlôdés
lehetôségét illetôen. Elkeserítô, hogy
napjainkban „lasszóval” sem lehet például megfelelô tudású szakácsot találni,
aki szívesen elhelyezkedne közétkeztetési konyhán. Az elôrelépéshez elengedhetetlen a megújulás, az innováció és
bizony nagyon-nagyon fontos lenne, ha
társadalmi és anyagi megbecsülés is
jutna végre a közétkeztetésben dolgozóknak. A közétkeztetés fontosságát
már a döntéshozók is felismerték. Megfelelô szakember a megfelelô helyre,
ehhez elegendô pénzügyi forrás, és
erkölcsi és anyagi megbecsülés, elismerés — ezek hát a fejlôdés kulcsai. A
szakmai civil szervezetek mind-mind
jelezték ezt már a megfelelô helyeken,
és a NÉBIH minôsítô vizsgálatai igazolják az ágazat jogos kéréseit, melyeket
remélhetôleg a döntéshozók is felismernek végre. Bízunk benned 2017.
S. T. K.
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