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 közétkeztetés: olyan vendéglátó tevékenység, amelynek során 

fogyasztók meghatározott csoportját vendéglátó ipari 
termékekkel, többnyire előre megrendelés alapján, a nap egy-egy 
meghatározott időszakában, meghatározott időtartamban látnak 
el, különösen oktatási, gyermek-, szociális, egészségügyi-, 
bentlakásos intézményben, táborban és munkahelyen;  
vendéglátó-ipari termék: olyan étel, ital (az ivóvíz kivételével), 
cukrászati, hidegkonyhai készítmény, beleértve a közétkeztetés 
keretében előállított ételt is, amelyet elsősorban az előállítás 
helyén, illetve ideiglenes árusítóhelyen vagy tálalókonyhán 
szolgálnak ki, valamint közvetítő vállalkozás nélkül, fogyasztói 
kiszerelésben házhoz szállítva értékesítenek vagy egyéb 
jogszabályban megadott korlátok szerint kiskereskedelmi 
létesítményen keresztül értékesítenek a végső fogyasztónak 
vendéglátó-ipari létesítmény: olyan, a kereskedelemről szóló 
törvény szerinti üzlet, amelyben a kereskedelemről szóló törvény 
szerinti vendéglátás keretében vendéglátó-ipari termék 
forgalmazása zajlik, beleértve a közétkeztetést végző 
létesítményeket is  



 
 Az Önkormányzat, mint közétkeztető 

A bölcsődei, óvodai gyermekétkeztetés biztosítása óvodai nevelési 
napokon az általa fenntartott intézményekben a települési önkormányzat 
feladata.  

Az iskolai tanítási napokon a közigazgatási területén a települési 
önkormányzat biztosítja az étkeztetést a Klebensberg Intézményfenntartó 
Központ (KLIK) által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben. 

Az egyházi fenntartású és magán és az egyéb állami fenntartású 
intézményben az adott fenntartó feladata a gyermekek és tanulók 
étkeztetésének biztosítása.  

A gyermekétkeztetést biztosító nevelési, oktatási intézmények kevesebb 
mint felében van helyben (az adott településen) működő főzőkonyha, a 
többiben csak tálalókonyha van.  

Országosan 9861 közétkezető - 4.525 főzőkonyha, 5.336 tálalókonyha 

Magyarországon több mint 1,6 millió gyermek jár köznevelési 
intézménybe. A tanulók 82 százaléka veszi igénybe az iskolai étkeztetést. 
 

1. Főzőkonyha, 2. Tálalókonyha, 3. közétkeztetésből származó ételek (ebéd) 
érzékszervi vizsgálat 



Élelmiszer eredetű megbetegedések kivizsgálása 
Megbetegedettek megoszlása  

előfordulási hely szerint, 2015-ben (össz 1416 fő)  

 

Gyermek-

étkeztetés; 841 

Munkahelyi 
étkeztetés; 176 

Idős-, ápolási 
intézményi 

étkeztetés; 128 

Vendéglátás; 
236 

Kistermelői 
előállítás; 35 

Heves Megyében  
2015-ben 7 esetben volt a gyomor-bél rendellenes működésével járó megbetegedés, 
amely élelmiszer eredetre is visszavezethető - 6 közétkeztető, 1 vendéglátó – 218 fő 



Élelmiszer eredetű megbetegedések kivizsgálása 
Megbetegedettek megoszlása  

előfordulási hely szerint, 2016-ban (össz 2684 fő) 
 

Gyermek-

étkeztetés; 1851 

Munkahelyi 
étkeztetés; 151 

Idős-, ápolási 
intézményi 

étkeztetés; 112 

Vendéglátás; 
489 

Kistermelői 
előállítás; 14 

Heves Megyében 
2016-ban 5 eset – 1 vendéglátó, 1 kistermelő, 3 közétkeztető - 71 fő  



1.  
Közétkeztető főzőkonyhák Heves Megyében 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ezen kívül Heves Megyében van ~2000 vendéglátó (étterem, büfé, étkezde, 
cukrászda, fagylaltozó, hidegkonyha, borozó, kocsma, italbolt, kávézó, stb.) és 
~2000 kereskedelmi egység, amelynek az ellenőrzését a Kormányhivatal 10 
élelmiszer-biztonsági felügyelője végzi. 
A Kormányhivatal munkáját segítendő a NÉBIH (Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal) 2015. októberben kezdte meg a közétkeztetési főzőkonyhák 
élelmiszerbiztonsági és élelmiszerminőségi szempontok szerinti minősítését.  
A vizsgálat független volt a Kormányhivatal élelmiszer-biztonsági felügyelőinek 
munkájától. 
 
 

egységszám Ellenőrzések száma  2016 

Munkahelyi, oktatási intézményi főzőkonyha 600 adag 
feletti (helyben étkeztetéssel és /vagy kiszállítással) 

23 17 

Munkahelyi, oktatási intézményi főzőkonyha 600 adag 
alatt ( helyben étkeztetéssel, és  kiszállítással) 

88 37 

Munkahelyi, oktatási intézményi főzőkonyha 600 adag 
alatt (helyben étkeztetéssel, kiszállítás nélkül) 

20 9 

Kórházi főzőkonyha és 3 év alattiakat ellátó főzőkonyha 21 13 

Összesen 152 76 



 
 

Az ellenőrzést és a minősítést egy minden részletre kiterjedő ellenőrzési 
csekklista kitöltésével végezték – a csekklista nyilvános és a Nébih honlapjáról 
letölthető. 

Vizsgálták a terméket (élelmiszer, étel), a tevékenységet, a létesítményt – a 
kialakítást és a berendezések állapotát, a folyamatok rendszerét és 
megbízhatóságát, a minőséget és élelmiszerbiztonságot 
garantáló dokumentumokat, a jogszabályoknak történő megfelelést. 

Az értékelés, azaz a minősítés az iskolában már jól ismert módszerrel, 1-5-ig 
terjedő „osztályozással” zajlott, a csekklistáról megszerezhető pontok 
arányában. 

Az ellenőrzés eredményét az üzemeltetőn kívül minden esetben  
megküldték a Polgármestereknek is. 

A minősítések teljes eredményét nem hozták nyilvánosságra, a Nébih 
honlapján csak azoknak a konyháknak az adatait tették közzé, amelyek jeles 
vagy jó minősítést kaptak és előzetesen hozzájárultak adataik 
közzétételéhez. 

http://portal.nebih.gov.hu/-/minosegvezerelt-kozetkeztetes-
program?inheritRedirect=true 
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A jeles vagy jó „osztályzatot” kapott főzőkonyhák 



 
 

Országosan 3.164 közétkeztető főzőkonyhát minősítettek,    

Heves Megyében 123-at,  

ebből jelest egy sem,  

7 kapott jó minősítést,  

94 kapott közepes ,  

19 konyha elégségest,  

3 kapott elégtelen osztályzatot. 

A feltárt nem-megfelelőségek alapján egyénre szabottan szakmai 
javaslatokat tettek a konyha üzemeltetőjének (az élelmezés vezetőnek vagy 
konyha vezetőnek és a Polgármesternek) a javításokra.  

Az értékelésekből az a következtetés vonható le, hogy az esetek többségében 
munkaszervezéssel és odafigyeléssel, az ismertek felfrissítésével a nem 
megfelelőségek többsége javítható. Az ilyen hibák aránya jóval meghaladja a 
beruházással, fejlesztéssel javíthatókat. 

 
 



 
 

Például: 

Egy főzőkonyhában 2016. 11. 23-án végzett szemlén megállapított és 
összességében 68 %-os eredménnyel (elégséges) záruló, de fejlesztéssel és 
beruházással javítható hiányosságok: 

 

 

Nem megfelelőség Javítási javaslat 

A húselőkészítő hely a főzőtérben van, ami 
egyben tálalótér is, a húselőkészítéshez nincs 
külön asztal, ami kereszt-szennyeződést 
okozhat 

A húselőkészítő hely nem lehet tálalótérrel azonos 
légtérben. Javasolt egy védőfal kialakítása a 
tálalótér és az abból leválasztott húselőkészítő közé, 
vagy a hús csak konyhakész, darabolt, szeletelt 
formában érkezhet a konyhára 

A főzőtérben az egyik ablakon a rovarháló 
szakadt 

A szakadt háló mihamarabbi cseréje vagy pótlása 
szükséges 

A padozati burkolat mindenhol kopott, a 
szárazáru raktár bejáratánál a beton padozat 
nehezen tisztítható. A pincébe vezető 
rögzítése nem megfelelő néhány lépcsőfok 
billeg 

A sérült, kopott, nehezen tisztítható padozati 
burkolatok karbantartását, javítását illetve cseréjét 
be kell ütemezni. A pincébe vezető lépcsőfokok 
balesetmentes módon való rögzítését, javítását, 
cseréjét el kell végezni. A javítások elvégzéséig 
különös gondossággal kell takarítani, a takarítást 
végzőket oktatásban kell részesíteni. 

A főzőtérben rozsdás, kopott gáz-zsámolyok 
vannak.  
A szárazáru raktárban a fa polc repedezett, 
nehezen tisztítható. Ugyanitt a szárazáru 
tároló polc rozsdás, kopott, takarítatlan.  

A sérült, repedt, kopott, rozsdás nehezen tisztítható 
berendezések, eszközök javítása, karbantartása, 
festése illetve cseréje vagy pótlása szükséges 



 
 

2.  

2016. szeptemberében  a Nébih munkacsoportja megkezdte a 
közétkeztetési tálalókonyhák élelmiszerbiztonsági és 
élelmiszerminőségi szempontok szerinti minősítését is.  

Ez a vizsgálat is független a Kormányhivatal élelmiszerlánc-
biztonsági felügyelőinek munkájától. 

A minősítés alapját képező csekklista szerkezete, osztályozása, 
értékelése a főzőkonyhai csekklistához hasonló, szintén nyilvános, és 
a Nébih honlapjáról letölthető, és az önellenőrzési feladatok 
teljesítéséhez felhasználható. 

Heves Megyében eddig 27 tálaló konyhát minősítettek (össz 236),  

1 elégtelen osztályzatot kapott, 4 jó minősítést. 

 

 



 

A jeles vagy jó „osztályzatot” kapott tálaló konyhák 



 
 3.  

A NÉBIH a Kormányhivatal élelmiszer-biztonsági felügyelőinek 
bevonásával 2015-ben megkezdte a Gyermek közétkeztetésből 
származó ételek (ebéd) érzékszervi vizsgálatát is.  

A vizsgálatot egy speciálisan erre a célra kialakított járműben 
végezték 

 

 

 

 

 

A vizsgálatok eredménye nyilvános és megtalálható a Nébih 
honlapján: 

http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/heves-megye-gyermek-
kozetkeztetesbol-szarmazo-etelek-ebed-erzekszervi-vizsgalata 
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 Például: 

21.számú vizsgálat - Mintavétel helye (tálalókonyha): 
………………………………………………. Tagóvoda (3300 Eger, ……….) 

Mintavétel ideje: 2016. 03. 10. 

Napi adag: 84 adag/ebéd 

Főzőkonyha: ……………………………………Főzőkonyha  (3300 Eger, …………………………...) 

Menü: Szilvakrém leves, Temesvári csirkemell, Sült burgonya   

Minősítés 

•ÁTLAG ALATTI 

? 

A közétkeztetésben készült ételek legfőbb bírálói nem mi vagyunk, hanem a 
fogyasztók, maguk a gyermekek és a többi ellátott. Lehet az étel biztonságos, 
tartalmazhat egészséges összetevőket, készülhet a legkorszerűbb 
konyhatechnológiával, ha nem elég ízletes, továbbá, ha nem a fogyasztásra 
ösztönzőek a tálalás és az étkezés körülményei (ízléstelen tálalás, kihűlt étel, 
kicsorbult, kopott tányérok, evőeszközök, zsúfolt étkező, rövid étkezési idő, stb.) 
az étel nem kerül elfogyasztásra. A költségesen előállított étel hulladékká válik, 
miközben a fogyasztó, a kisgyermek aznap éhes marad. 
 

  



Összegzés 
NÉBIH felmérés 

 

Magyarországon kb. 2 millió étkező  

van naponta - többségük gyermek és  

kiszolgáltatott  – gyenge érdekérvényesítés. 

Nő a kiszállítással ellátottak aránya. 

Fokozatosan romlik 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. 

– probléma, hogy településen belül ugyanazt kapja a gyerek és az idős étkező, holott más 
az igény (a fiatal nevelhető, nyitott az újra az idősek ragaszkodnak a hagyományoshoz) 

– probléma az alacsony nyersanyag norma - hogyan lehet kihozni a semmiből valamit? 
  

Főzőkonyhák száma csökken,  
Tálalókonyhák  száma nő 
Évtizedek óta változatlan 
technológia és kínálat 
Hosszú ellátási lánc 
Konzervek 
Olcsó (külföldi) alapanyagok 



Problémák 

Közbeszerzések és 
szolgáltatók 
árversenye, 

elszámolási árak 

Elavult 
technológia, 

túlfőzött, 
túlbiztosított  

ételek, elhúzódó 
készen tartás 

Rossz ízek, 
ízléstelen tálalás, 

rossz étkezdei 
környezet, 

motiválatlan 
személyzet 

Fogyasztók, 
élelmiszerlánc 

szereplők,  

döntést hozók  

Rossz 
alapanyag 

Rossz 
ételkészítés            

Alacsony 
fogyasztási 

kedv 

 Rossz minőség, elégedetlen fogyasztók, hulladék 

Meghatározzák a beavatkozási pontokat 

Tudatlanság 



Hogyan lehet kihozni a semmiből valamit? 

Közétkeztetési Szakácsverseny 2015-től 

2017-2018 

http://portal.nebih.gov.hu/-/kozetkeztetesi-
szakacsverseny-2017-2018  

Az ételsor (előétel vagy leves, főétel, desszert) 
elkészítéséhez az összes felhasznált alapanyag 
beszerzési értéke nem haladhatja meg az egy étkezőre 
jutó nettó 450 Ft-ot.  

Receptek: 

http://portal.nebih.gov.hu/-/orszagos-kozetkeztetesi-
szakacsverseny-okes-dontos-receptek  
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Van teendő? 

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről módosult: 2017. 06. 16-tól 

„23. §  
(5) Közétkeztetés kizárólag olyan létesítményből végezhető, 

amelyet az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az e törvény 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletben 
meghatározottak szerint az élelmiszer-higiéniai, 
élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi szempontok 
értékelése alapján minősített, vagy amelynek 
minősítésére irányuló eljárás folyamatban van. 

(6) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az (5) bekezdés szerinti 
minősítést a közétkeztetést nem végző vendéglátó-ipari 
létesítményekben is lefolytatja az érintettek erre irányuló 
kérelme esetén.” 

 
 



 
 

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv részletes hatósági feladatai 

35. §  

(5) A minősítésre kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 
elvégzi a vendéglátó-ipari létesítmények e törvény 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletben meghatározott 
élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-
minőségi szempontok szerinti minősítését. 

(6) A minősítéssel megbízott élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 
honlapján közzéteszi a létesítmények élelmiszer-higiéniai, 
élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi szempontok 
szerinti minősítésének eredményét. 

 

 





Heves Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 

 

 
Köszönöm a figyelmet! 

 
 
 

Bármilyen kérdésük van, hívják a Járási Hivatal  

Élelmiszerlánc-felügyeleti Osztályán dolgozó  

élelmiszer-biztonsági felügyelőket! 
 
 
 

dr. Szűcs Antal 
hatósági állatorvos 

Tel: 36/510-435,   e-mail: szucs.antal@heves.gov.hu 
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