A napokban kapták kézhez a szövetségünk tavalyi évérôl szóló beszámolót a tagok. A levélben tájékoztatást kaptak a
legfontosabb eseményekrôl, az ÉLOSZ gazdasági helyzetérôl is. Szövetségünk nonprofit közhasznú szövetség, éppen
ezért önellátó. Bevételeinket a tagsági díjak, a pártoló tagjaink által befizetett pártoló díjak, a felajánlott adó 1%-ok összege és a mûködési támogatáson elnyert pénz jelentik.

Új év... régi/új feladatok...
A beszámoló elkészítése jó alkalom
arra is, hogy kicsit áttekintsük a szövetség
eddigi tevékenységeit, és kitûzzük a következô évek irányvonalát, feladatait. Fô feladatunk az érdekvédelem… mit is értünk
ez alatt? Nézzük a hivatalos definíciókat.
Érdek: az anyagi, szellemi és erkölcsi
javak közvetlen, vagy azok haszonélvezeti jogának megszerzése, birtoklása és
gyarapítása, amiben egyre nagyobb szerepet kapnak az érzelmi tényezôk.
Képviselet: egy vagy több személy,
vagy azok szervezeteinek, intézményeinek megbízásából, egy vagy több
meghatározott ügyben, egy harmadik
fél, személy, személyek vagy azok intézetei, szervezetei felé történô egyszeri
vagy folyamatos eljárás.
Érdekképviselet: az érdekképviselt
személyek, szervezetek anyagi, szellemi vagy erkölcsi érdekeinek egyszeri
vagy folyamatos képviselete más személyek, szervezetek, intézetek elôtt.
Az érdekképviselet három fô résztevékenységbôl áll: ÉRDEKEGYEZTETÉS: érdekek felismerése, érdekek
rendszerbe foglalása; ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS: érdekek elismertetése, lobbizás; ÉRDEKVÉDELEM: jogi, gazdasági, technológiai védelem.
Már maga a fogalom is eléggé
bonyolult, de lássuk, mit is jelentett ez a
gyakorlatban. A minap került a kezembe néhány régi szövetségi feljegyzés,
jegyzôkönyv, minisztériumokkal való
levelezés a régebbi évekbôl, amiket
éppen archiválni akartam. Kíváncsian
olvastam át újra ezeket, hogy lássam,
mikkel is foglalkoztunk 2003-ban, 2007ben, vagy akár 2012-ben. Természetesen nem akarok krónikát írni, csak kiragadnék néhány momentumot.
• Hosszú évekig foglalkoztunk a
HACCP-rendszer bevezetésével, ennek
módjával, követelményeivel. Elég sok
idô eltelt, mire minden konyhán a megfelelô módon bevezetésre került, de a mai
napig kapunk kérdéseket ez ügyben. A
konyhák módosulnak, átépítôdnek, a feltételek változnak, és a rendszert is
módosítani kell emiatt, a kérdések:
hogyan csináljuk..., hogy módosítsuk...,
kell-e újat írni.., és azt ki tegye meg.
• 2008 óta foglalkoztunk a közétkeztetés szabályozásának átfogó módosításával. Tettük, tesszük ezt a többi szak-

mai szövetséggel, az önkormányzatok
szövetségével, és a döntéshozó tágabb
szervezetekkel is. A fôbb problémakörökbôl indultunk ki: az állami szerepvállalás kérdéseibôl, a jogi szabályozás egységesítésébôl, a közétkeztetés és a vendéglátás elkülönülésébôl, az áfakulcs
csökkentésébôl, a kórházi étkeztetés, a
tálalókonyhák, a kiszállítás helyzetének
rendezésébôl, valamint az egységes, jó
higiéniai gyakorlat hiányából.
A jogi szabályozás azért volt átláthatatlan, mert tucatnyi minisztérium több
mint 80 jogszabályát kellett betartani,
amelyek figyelmen kívül hagyták a szakma sajátosságait, és sokszor egymással sem voltak összhangban. Ekkor
vetettük fel, hogy a közétkeztetés szabályozására egy Közétkeztetési (Menza)
Törvényt kellene alkotni, ami mindenki
számára áttekinthetô lenne, megadná a
szabályozás, az ellenôrzés, a minôségi
elvárások fô irányvonalát, illetve kijelölné
az egyes minisztériumok illetékességi
körét is. Akkor még a 67/2007-es rendelet alapján dolgozott mindenki, de éreztük, ezt lassan módosítani kellene.
Elsôsorban a gyermekétkeztetés
helyzetén kellett változtatni, egységesebbé és egészségesebbé tenni.
Törvényi szabályozás egyelôre
nem lett belôle, de 2015-ben megjelent a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet,
ami behatárolta az adható élelmiszerek körét és mennyiségét az adott korcsoportokra vonatkozóan. Igaz, összességében betarthatatlannak látszott,
ráadásul rengeteg panasz és elutasítás érkezett az étkezôk részérôl, így
nem is igazán örültünk neki. Sok-sok
jelzés után tavaly év végén megjelent
a módosítása: 36/2016. (XII. 8.) EMMI
rendelet: életszerûbbé, elfogadhatóbbá téve az elôzô rendeletet.
A rendelet elôírja a megfelelô
szakképzettségû élelmezésvezetô alkalmazását a közétkeztetési konyhákon.
Sok-sok jelzés és szakmai egyeztetés
után végül 2015 márciusában visszakerült az Élelmezésvezetô-képzés az OKJbe, így ennek már nincs akadálya.
• Hosszas elôkészítô munka után,
sok szakmai szövetség (köztük az
ÉLOSZ) képviselôjének a közremûködésével felállított munkacsoport Zoltai Anna vezetésével kidolgozta, és

2013-ban megjelent a Jó Higiéniai Útmutató is a NÉBIH kiadásában. Ez
azóta is minden élelmezésvezetô asztalán ott kell, hogy legyen.
• Az ellenôrzô hatóságok munkájáról az utóbbi években az a tapasztalatunk, hogy természetesen folynak az
ellenôrzések, de változott az ellenôrök
hozzáállása, elsôsorban nem a büntetés a céljuk, hanem elsô körben a
segítségnyújtás, a figyelem felhívása a
hiányosságokra, és azok elmulasztása
után jön csak a büntetés.
• Amiben még semmit nem tudtunk elérni, az az áfacsökkentés,
pedig már sok éve szorgalmazzuk. A
legtöbb európai tagállamban ennek a
kulcsa 5—7%. De nem adjuk fel.

Szövetségünk a felajánlott adó 1%-okból
tavaly 175 431 Ft támogatást kapott.
Mindenkinek köszönjük a támogatást!
Felajánlásokra az idei évben is számítunk!
Adószámunk: 18970070-1-08

Összességében elmondhatjuk, hogy
a sok év alatt nagyot változott a közétkeztetés. Ezt nemcsak nekünk, szakembereknek kellene látnunk, hanem az ellátottjainknak és a minket megítélô közvéleménynek is. Most igazán trendi szidni
a konyhákat, az ellátást és az ételeket.
Sokan nem látják a mögötte lévô munkát, a sok-sok jogszabályi megkötést, a
technikai hiányosságokat, a rosszul fizetett személyzetet, a kevés pénzt és a
mindennapi nehézségeket.
Reméljük, egyszer megváltozik a
közétkeztetés megítélése a pozitív tartomány felé. Ezért dolgozunk mi mindannyian, és azért biztatunk minden
szakmabelit, hogy induljanak a közétkeztetési szakácsversenyen, mutassuk meg, hogy optimálisabb körülmények között mire vagyunk képesek!
Pálháziné Sármány Csilla elnök
ÉLELMEZÉS 2017. március

9

