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A nők helye és szerepe a családi 
munkamegosztásban  évezredeken  át alakult ki, amely 
napjaink társadalmában sok változással és a nőket terhelő 
helyzettel jár.  
 
Mindig is a nők feladata volt a gondoskodás, az étellel ellátás, 
az étkezési szokások és étkezési kultúra kialakítása, amely 
hosszú távra meghatározza a családtagok és a társadalom 
testi és lelki egészségét. 
 
 Ebben segíthet  - vagy ezen a helyzeten ronthat a 
közétkeztetés, amelyben napjainkban is többségében nők 
dolgoznak.  

BEVEZETÉS 



 
2015-ben 
meg-
fogalmazott 
céljaink  

1. Tudatosítani, hogy a  hagyományos magyaros 
ételek nem egészségtelenek! 

(tiltás helyett mértékletesség, receptek újragondolása ) 

2. Vissza kell szoktatni az embereket a terített 
asztalhoz. (nyugodt körülmények) 

3. Kerüljenek be a helyi termékek a közétkeztetésbe, 
és újra az emberek asztalára. (Rövid ellátási lánc) 

4. Csökkenjen az élelmiszer hulladék mennyisége! 
(pazarlás) 



• GHP – útmutató 2012. 

• Minősítések 2015-től 

• Készétel érzékszervi 
vizsgálatok 2013-tól 

• Közétkeztetési Szakácsverseny 
2013, 2014, 2015-2016 

• Szakácskönyvek (3 db) 

 

NÉBIH 
VÉFO 

NÉBIH honlapon 
+ 10.000 példány 

 
Jelenlegi 

átdolgozás: 
Jelölés, 
Allergén 

információk 

Jelenlegi zajlanak a 
2017-2018-as 

verseny elődöntői 
52 induló csapat 



Közétkeztetés 

• Naponta 1,5-2 millió étkező – közel ennyi család 
• többségük gyermek és kiszolgáltatott 

 – gyenge érdekérvényesítés 

• 3.500 főzőkonyha 

• 6 000 tálalókonyha 
Összesen :   9500 helyszínen 

 

• Nőtt a kiszállítással ellátottak aránya 

• Fokozatosan romlott  a minőség 

• Elégedetlen, egyre hangosabb  fogyasztók  és társadalom 

• Legnagyobb probléma a minőség  hiánya, és az egysíkú  „választék” 
• Gyereknél  korai lemorzsolódás, éhezés, pazarlás 

• Felnőtteknél elégedetlenség, rossz hangulat. 

 

Főzőkonyhák száma csökken,  
Tálalókonyhák  száma nő 

Hosszú ellátási lánc 
Olcsó külföldi alapanyagok 

Évtizedek óta változatlan 
technológia és kínálat 

 



Zöldbabfőzelék vagdalt,  
narancs,  
desszert 

Harcsa-fasírt céklapürével 
Kacsamájas sertés szűz lecsós burgonyával 

Mogyorókrémes habcsók naranccsal, gy.mártással 

Érzékszervi bírálat,  
iskolai menza  2013 

Közétkeztetési szakácsverseny 
döntő  2016. 
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Közbeszerzések és 
szolgáltatók 
árversenye, 

elszámolási árak 

Elavult 
technológia, 

túlfőzött, 
túlbiztosított  

ételek, elhúzódó 
készen tartás, 

Rossz étel 

Rossz ízek, 
ízléstelen tálalás, 

rossz étkezdei 
környezet, 

motiválatlan 
személyzet 

Fogyasztók, 
élelmiszerlánc 

szereplők,  

döntést hozók  

Rossz 
alapanyag 

Rossz 
ételkészítés            

Alacsony 
fogyasztási 

kedv 

Tudatlanság 
 

Probléma 

térkép 

2014. 

 

 

 Rossz minőség, elégedetlen fogyasztók, hulladék 

ELÉGEDETLENSÉG 



Hiteles 

 hatóság 

Civilek, társhatóságok 

Önbevallás Hatósági 

minősítés alapja 

Megalapozó 

munkákat 

elvégeztük  

Tudatformáló, támogató kampányok,  

pl. suli séf, Ételt csak okosan 

Ami magyaros, nem feltétlenül 

egészségételen! Stb. 

Eredmények 

 és hatósági minősítések 

Folytatjuk + 2015-től 

 beállt a 

mozgó  vizsgáló áll. 

További laborok akkr. 

Nyilvánosságra  
hozott adatok 

Szemlélet  
formálás, 

kommunikációs  
kampányok 

Együttműködés 
minden érdekelttel 

 

Önellenőrzésre  
épülő hatósági  

ellenőrzés 

Folyamatos  
hatósági 

érzékszervi  
vizsgálatok 

Regisztrált, 
minősített  
beszállítók  

és szolgáltatók 

Hatósági  
felügyelet és  

minősítés  
(beszállítók  

és szolgáltatók) 

MINŐSÉGVEZÉRELT 
KÖZÉTKEZTETÉS 

Hatósági beavatkozási pontok 

FELIR 

2015. március 



Kidolgoztuk a főző és tálalókonyhák minősítő 
rendszerét 

 
 

Elvárásaink voltak: 

 

• Átlátható és nyilvános 

• Életszerű, szakszerű, jogszerű, (emberséges) 

• Egységes, objektív, 

• Elfogadott és ismert, 

• Fejlesztésre, fejlődésre ösztönző, 

 

 

 



    Külföldi rendszerek                            Magyar sajátosságok 

Külföldön fő célkitűzés az élelmiszer-biztonság javítása, elsősorban 
az éttermi vendéglátásban 
 

Magyarország sajátos helyzete: 

 - élelmiszerbiztonság mellett fő hangsúlyt kap a minőség 

 - első lépésben nem a vendéglátás, hanem  a 
 közétkeztetés érintett 
 (növekvő panaszbejelentések száma a gyermekétkeztetésben) 



Minősítő  
rendszer  
hatása 

- Nyitott rendszer,  

 a vállalkozó tudja, hogy miben kell fejlődnie  

   önellenőrzés - jobb eredményre törekvés
   

-  Nyilvánosság 

- Fogyasztói elégedettség nő 

- Tudásszint nő (vállalkozások, fogyasztók) 

-  Alacsony minősítésű vállalkozás sem marad rejtett 



Kérdés lista - főzőkonyha 

Általános / Információs rész + 14 szakmai modul : 
 

1. Ált. működési feltételek, 

2. Épület, gépészeti és műszaki felt. 

3. Közműves ellátottság 

4. Tech. gépek, berendezések, eszközök 

5. Takarítás, tisztítás, fertőtlenítés 

6. Személyi feltételek 

7. Kártevők elleni véd. és hull. 

 

  

  

 

 8. Áruátvétel, tárolás, előkészítés 
 9. Ételkészítés 
 10. Diétás étel készítése 
 11. Ételszállítás 
 12. Tálalási-étkezési  körülmények 

 13. Minőség 
 14. Nyomon követés 

 15. HACCP rendszer 
 

147 kérdés tevékenység függően 

Táplálkozás-egészségügyi megfelelés? 

Önellenőrzés 
beépül 



Minősítés 

  59%-ig elégtelen 

60-69 %-ig elégséges 

  70-79 %-ig közepes 

    80-89 %-ig jó 

      90-100%-ig jeles 

 

• A minősítést a NÉBIH adja ki 
• Nincs hatósági szankció – fejlesztésre ösztönzés – pl. jobb minősítésre  

pályázik - alapja: jogszabályok + GHP 
• Minősítéssel egyidejűleg szakvéleményt küldünk  
 - Szervezéssel , 
 - Beruházással, fejlesztéssel javítható hibák 
  

! 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



Szakvélemény 

A hibák 2/3-a tudáshiányra visszavezethető –képzéssel orvosolható! 



NÉBIH portál 

Vendéglátás Étkeztetés 

NÉBIH honlap: 

portal.nebih.gov.hu 

 

 

 

 

 

 

 

Közzététel 
2017.09.01-től   
TV. felhatalmazás 
 
4,5 - közzététel 
1,2,3 – „fejlesztés alatt” 



FŐZŐKONYHA  minősítések 

Minősített  főző- 
konyhák száma  

Ellátottak száma  
(ebéd)  

Minősítettek (érdemjegyek) megoszlása 

1 2 3 4 5 
időszak: 

 2015.-től 2017.09.15.-ig 
db 
% 

db 
% 

db 
% 

db 
% 

db 
% 

3.327 1.328.407 
249 
(7,5) 

585 
(17,6) 

1.309 
(39,3) 

970 
(29,2) 

214 
(6,4) 

! 

FELIR hiány: 56% 
Külön engedély hiány: 34 % 
GHP-t nem ismeri: 42% 



Főzőkonyha minősítések területi megoszlása 2017.09.15-ig  
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Jeles 214 db 6,4% 
Összes 3.307db 
Fogyasztók 11,5 % 
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Főzőkonyha minősítések területi megoszlása 2017.09.15.-ig  
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Elégtelen 249 db 
Fogyasztók 5 %-a 



Fogyasztók aránya szerinti megoszlás  

1.

2.

3.

4.

5

1 

2 

4 

3 

5 5,2 % 
 
14,8 % 
 
37% 
 
31,4 % 
 
11,5 % 

Összes fogyasztó: 
1.328 407 



TÁLALÓKONYHA  minősítések 

Minősített  tálaló 
konyhák száma  

Ellátottak száma  
(ebéd)  

Minősítettek (érdemjegyek) megoszlása 

1 2 3 4 5 
időszak: 

 2016.11.-től 2017.09.15. % % % % db% 

1215 139.784 5,26 14,3 35 34,7 10,7 

FELIR: hiány  62% 
Külön engedély hiány:  64% 
GHP-t nem ismeri:  60%  



2016.11-2017.09.15. 
Kapacitás: fő/nap 

29- 99 100-299 300-599 600-1999 Össz. 
Minősített tálalókonyhák 

száma (db) 
687 440 85 3 1.215 

 
Ellátottak száma (fő) 38.075 65.844 33.760 2.105 139.784 

 élelmiszerhulladék 
(nap/kg) 

4.684 78.282 4.523 305 17.340 

1 fogyasztóra jutó átlag 
nap/kg 0,12 0,12 0,13 0,14 0,12 

Tányér maradék – „moslék” 
Élelmiszerhulladék mennyisége MVK programban minősített tálalókonyhákon  



Eredmények 
• ÉLTV módosítással megszületett a jogalap 

• Köszönő levelek tömegét kapjuk 

• Főző és tálalókonyha fejlesztések indultak el 

• Elfogadták, megismerték - elismerik 

• Figyelem középpontjába kerültünk, 

• Népszerű lett – étkeztető cégek erre építik belső ellenőrzésüket és 
dolgozók jutalmazását 

• NGM pályázat kiírások – tényező lett a „NÉBIH - minősítés” 

• FELIR és GHP ismertsége 

• A „ fél” országot megtanítottuk az ÉB. szabályokra 

• Unilever terméket fejlesztett –    „ Anna szakmai lábnyoma” 

• 2015-ben 30, 2016-ban 19 közétkeztetési ételmérgezés volt. 

 

 

 

 



Köszönöm a figyelmet!  


