Néhány éve írtam már az élelmezés szervezetérôl és kapcsolati rendszerérôl, de az utóbbi idôben megszaporodtak az
élelmezési üzemeken belüli kapcsolati /erô/viszonyokkal összefüggô jelzések és kérdések. Leginkább az alá- és fölérendeltségi viszony szabályozásával és az utasítási jogkör határaival kapcsolatban volt élénk az érdeklôdés.

Az élelmezés szervezeti rendszere
A külsô és belsô kapcsolati rendszereket alapvetôen meghatározza a feladatellátás nagysága és az, hogy a
közétkeztetést ellátó élelmezési üzemek
önállóan gazdálkodó egységek-e (pl.
közétkeztetô zrt.-k, kft.-k., bt.-k, egyéni
vállalkozások stb.), vagy önkormányzat
által üzemeltetett létesítmények (bölcsôdei, óvodai, iskolai konyhák), illetve egyházi fenntartású, esetleg saját üzemeltetésû fôzôkonyhák (pl. munkahelyi élelmezés). Szervezeti hovatartozásukat,
külsô és belsô kapcsolati rendszerüket
az Intézményi Alapító Okirat, illetve a
Szervezeti és Mûködési Szabályzat
(SzMSz) határozza meg.
Az adott élelmezési létesítmény
rendje, szervezeti felépítése és aktuális munkakörei az Élelmezési Szabályzatban vagy az Élelmezési
Ügyrendben vannak meghatározva.
A kifejezetten vállalkozási formában
mûködô, önállóan gazdálkodó egységeknél az élelmezési feladatellátás
a fô tevékenység és szervezetileg a
menedzsment közvetlen irányítása
alá, míg nagy cégeknél a különbözô
ágazati igazgatóságok irányítása alá
tartozik. Az önkormányzati és a saját
üze mel te tésû élelmezések szintén
jelentôs gazdálkodási tevékenységet
végeznek így leggyakrabban a gazdasági, mûszaki ellátás irányítása alá
tagozódnak be. Az irányítási, utasítási jogkörök és felelôsségek irányvonalai szintén az SzMSz-ben vannak
lefektetve. A gazdálkodó szervezet
felépítését, kapcsolati rendszerét
legáttekinthetôbben az ún. organogram szemlélteti.
Érdemes tehát minden munkahelyen áttanulmányozni az említett alapdokumentumokat. Az a kívánatos, ha
a dolgozók munkaköri leírásában is
megjelennek az SzMSz-ben közreadott függelmi viszonyok, amelyek
egyértelmûen tisztázzák, hogy ki,
kinek adhat, illetve kitôl fogadhat el
utasítást. (Pl.: Az élelmezésvezetôt utasíthatja, beszámoltathatja a gazdasági
vezetô, Ô pedig ugyanezt teheti a
fôszakáccsal, raktárossal, ha így rendelkezik az SzMSz. A szakácsok munkáját a fôszakács irányítja, a konyhalányokét pedig a szakácsok stb.). Természetesen a termelôegységen belül
nagyon fontos az összetartás, a kölcsönös tisztelet és megbecsülés a
csapattagok között.
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Nem elônyös, ha a kollégák az egymás jó szándékú, segítô észrevételeit
tévesen utasításnak értelmezik, vagy az
egymás mellé rendelt munkaköröket
betöltô munkavállalók nem mûködnek
együtt hatékonyan önként, csak „felsôbb utasításra”. A belsô szabályzatok
felett álló „eszmének”, valamennyi dolgozót leginkább motiváló tényezônek
az ellátás zavartalansága, az ellátottak
elégedettsége kellene, hogy legyen.

Minél nagyobb adagszámú egy üzem,
annál magasabb a létszámigénye és
ez sokrétû munkamegosztásra ad
lehetôséget. Ennek megfelelôen
többszintû összehangolásra van lehetôség a munkaterületeket illetôen. Példaként említhetek egy kétezer adagos
nagykonyhát, ahol a napi fôzési tevékenységet a tejkonyha, az ellátotti normál konyha, a diétás, és az alkalmazotti fôzôegység együttesen látja el az

1. ábra: organogram részlet

Az élelmezési üzem szervezeti
felépítése, kapcsolati rendszerei
A szervezeti felépítésen az adott
élelmezési egység függelmi viszonyok
szerinti tagoltságát értjük. A szervezeti
egységek által létrehozott különbözô
munkaköröket az ellátandó feladatok
és célok határozzák meg. Az élelmezési üzem szervezetének kialakításakor
nagyon fontos az egyes munkakörök
kapcsolatának a meghatározása.

élelmiszerraktárral, a szakosított elôkészítôkkel, a hidegkonyhával, valamint a
cukrászattal együttmûködve. Már az
étlaptervezés folyamán gondolni kell
az üzemegységek egyenletes és folyamatos mûködtetésére, illetve leterheltségére. Az élelmezésvezetô koordinálja a teljes komplexum munkáját, ebben
a konyhai részlegvezetô lehet a segítségére. A konyhai részlegvezetô ez
esetben például minden üzemegység

vezetôjének (fôszakács, szakács) közvetlen utasításokat (az élelmezésvezetô felhatalmazása alapján) adhat, az
üzemegységek fôszakácsai pedig mellérendeltségi viszonyban vannak egymással és optimális esetben szorosan
együttmûködnek, a zavartalan szolgáltatás érdekében.
A szervezeti felépítést nagymértékben meghatározzák a munkakörökhöz
tartozó feladat-, hatás- és felelôsségi
körök, valamint azok a kapcsolati rendszerek, amelyek a munkakörök és a
szervezeti egységek között állnak fenn.
Ezek a kapcsolatok függelmi és szakmai természetûek lehetnek. A függelmi és szakmai kapcsolatok egyaránt
lehetnek az élelmezési egységen belüliek és az élelmezés, illetve más szervek közötti kapcsolatok.
Függelmi kapcsolatok
A függelmi kapcsolat viszonya egybeesik az élelmezés szervezeti felépítésével. Ez a gyakorlatban azt jelenti,
hogy minden munkavállaló csak a közvetlen felettesétôl fogad el utasításo-

Szakmai kapcsolatok
A szakmai kapcsolat nem feltételez a résztvevôk között mindenképpen függelmi kapcsolatot. Pl. az
ápolási, gondozási részlegek szakmai kapcsolatban állnak az élelmezéssel, de egymással nincsenek függelmi viszonyban. Az egészségügyi
szolgáltatóknál gyakori, hogy a szakmai kapcsolatok egyben függelmi
viszonyokat is jelentenek. Példaként
említhetô a gazdasági igazgatóval
vagy a „diétás fôorvossal” való szakmai kapcsolattartás. A szakmai kapcsolat szintén lehet egységen belüli
és lehet külsô is.
Funkcionális kapcsolat
Gyakran elôfordul a mindennapi
életben, hogy valamely hivatal, kirendeltség vagy szerv a függôségileg alá
nem rendelt másik szervnek kötelezô
utasításokat ad, de a végrehajtó szerv
fegyelmi felelôsségét ebben az esetben is a függôségi viszonyok szabályozzák. Ilyen belsô funkcionális kapcsolat például az egyes üzemrészek
vezetôi közötti kapcsolat (pl. raktár,
elôkészítô, fôzôkonyha, cukrászat
stb.). A külsô kapcsolatok között leggyakoribb a szakhatóságokkal
(NÉBIH, MGSZH, ÁNTSZ), valamint a
pénzügyi osztállyal, a fenntartóval való
kapcsolat.

Tanácskozási kapcsolat
Ez a kapcsolati forma leginkább
utasítás-elôkészítô jellegû szokott lenni, de az se kizárt, hogy a tanácskozási folyamat végén kötelezô utasítások,
illetve határozatok is
születhetnek. Ilyenek
az élelmezési részle…a termelôegységen belül
geket érintô munkaérnagyon fontos az összetartás,
tekezletek, illetve gazdasági értekezletek,
a kölcsönös tisztelet
továbbá a felügyeleti
és megbecsülés a csapattagok
szervekkel,
külsô
között…
szállítókkal megtartott
tanácskozási kapcsolatok. Célszerû a napi
kat, illetve a szakterület vezetôje csak operatív termelési munkát szabályozó
munkautasításokat, ügyrendeket stb.
a beosztottja irányában intézkedhet.
Az élelmezési belsô kapcsolat- széles körû tanácskozások során finorendszerét tekintve az üzem vezetôje mítani, véleményezni és jóváhagyni.
és a beosztott dolgozók között fügAdatszolgáltatási kapcsolat
gelmi viszony van. A fenntartó
Az élelmezési egység munkáját
(mûködtetô) és az élelmezési üzem
külsô kapcsolatában alá-fölérendelt- mindennap átszövi a belsô és a külségrôl van szó. Az élelmezési osztály sô adatszolgáltatási kapcsolat tájé(üzem) általában az önkormányzat, koztatás, jelentés és igénylés formávagy egy adott intézet gazdasági irá- jában. Ezek az adatszolgáltatások
nyításához tartozik. Az élelmezésnek meghatározott idôben és formában
a vezetô szerv utasításait be kell tarta- (írásban vagy szóban) történnek.
nia, irányában elszámolási, tájékozta- Említést érdemel pl. a napi létszámjetási kötelezettséggel tartozik. Az élel- lentés, a nyersanyag- vagy fogyóeszmezésnek a munkáját a felettes szerv köz-igénylés, a norma-felhasználási
feladás stb.
(vezetés) jogosult ellenôrizni.

Ellenôrzési kapcsolat
Akkor jöhet létre, ha az egyik részleg feladatkörébe és hatáskörébe
beletartozik egy másik részleg ellenôrzése (pl. intézményi belsô ellenôrzési csoport). Ez a kapcsolati forma
nem feltétlenül jár együtt függôségi
viszonnyal. Ellenôrzési kapcsolat
lehet kevesebb, mint a függelmi kapcsolat. Az ellenôrzési szervek rendszerint ugyanis utasítási és fegyelmezési joggal nem rendelkeznek. A felelôsségre vonás a függelmi kapcsolatokon keresztül érvényesíthetô. Az
alá- és fölérendeltségi viszonyokból,
valamint a szakmai kapcsolatokból
eredô hatás- és felelôsségi körök
pontos meghatározása (SzMSz-ben,
munkaköri leírásokban) a folyamatok
irányításának és zavartalan lebonyolításának a záloga.

Az Élelmezési Szabályzat
vagy Ügyrend szerepe
• A fenntartó / mûködtetô
feladatellátásához, munkájához való hozzájárulás az
ellátottak élelmezése útján,
• az alkalmazotti (üzemi) élelmezés megszervezése révén segítségnyújtás a humánerôforrás-feltételek biztosításához, ezáltal is a
konyhaüzem gazdaságosabbá tétele,
• a korszerû, egészséges
táplálkozás lehetôségeinek
kiaknázása az anyagi keretek szabta határokon belül,
• az élelmezés költségeinek
elszámolásához, az élelmezéssel kapcsolatos bevételek maradéktalan beszedéséhez a feltételek megteremtése, a bizonylati elv
következetes érvényesítése,
• az élelmezési tevékenységre (közétkeztetésre) vonatkozó jogszabályi elôírások
betartása, illetôleg betartatása az ellátottaknak élelmezést is nyújtó egyéb
szervezeti egységeknél,
• alaptevékenységet kiegészítô tevékenységként élelem értékesítése külsôs felhasználóknak,
• általában az élelmezési tevékenység feltételeinek a
megteremtése.
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