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Alapelvek

A közétkeztetés közösségi feladat (helyi hatáskör)
A helyben előállított élelmiszer helyben való
felhasználásának a közétkeztetés egy jó eszköze
A foglalkoztatottságot a hatékonysággal szemben 
legalább egyenrangúan kell értékelni (konyhalányok) 
A térségi együttműködések kiemelten fontosak 
(város-falu kapcsolat)
Az iskola elsőleges feladata a tanulás segítése 
Türelem és mértéktartás (nem megy azonnal, 
megvalósítható lépések, sok párbeszéd) 
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Célok- konyha, közétkeztető
szolg

Az közoktatási, bölcsődei (esetleg szociális) 
közétkeztetést biztosítókat (iskolai konyha, 
közétkeztető szolgáltatás), képessé tenni 
(felszerelés, személyzet, kapcsolatrendszer)a 
egészséges, változatos, esztétikus táplálkozás 
nyújtására, a helyi termékek felhasználására
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Célok- élelmiszerelőállítás

A helyi élelmiszertermelés (háztáji, kistermelői) és 
feldolgozás fellendítése, kiszámítható szintre 
hozása,  hogy megbízható (beltartalomban és 
mennyiségben) partnere legyen  a közétkeztetésnek
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Célok-beszállítás, beszerzés

Lehetővé tenni a helyiektől való felvásárlást 
(közbeszerzés, értékhatások, közszolgatatássá
minősítés), 
Támogatni, segíteni a gazdálkodók számára a 
beszállítás megszervezését, a közétkeztetési piacon 
való értékesítést
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Célok- Kultúra, oktatás

A helyi termék a helyi közétkeztetésbe kultúrájának 
megteremtése:

Helyi kötődés (büszkeség) erősítése a helyi termék 
előállításához
Egészséges táplálkozás, és annak előállításáról szóló tudás 
közösségi tanulása
Mindezt támogató hivatali, döntéshozói szemlélet erősítése  
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Teendők – közétkeztetés-
nonprofit

Elérni, hogy közétkeztetést csak helyi non-profit, 
közösségi működtetésű szervezet végezhessen

– Pályázati preferencia
–Önkormányzatok felkészítése 
– Közétkeztetés szabályozása
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Teendők – konyhák, 
közétkeztetők

Kell a közétkeztetést szabályozó rendelet, és ebben 
a helyi termék előnyben részesítése biztosítása
A tervezett támogatásokban (közfoglalkoztatás, 
iskolafejlesztés, kisvállalkozás-fejlesztés, szociális 
pr.) előnyben részesíteni azokat, amelyek 
tartalmazzák az étkeztetés segítését (eszközre és 
személyzetre): 

Iskolakonyhák kialakítása, helyreállítása, méltó tálalás
Az élelmiszer tartalmi és esztétikai megőrzését is biztosító
szállításai lehetőségre
A pályázat alkalmas legyen a közétkeztetés állapotának 
egyszerű felmérésére 

Közétkeztetést kivenni a közbesz. tv hatálya alól  
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Teendők - termelés

A háztáji és kistermelői termék-előállítást és 
értékesítést szabályozó jogszabályok 
összehangolása, egyszerűsítése, 

Egyablakos ügyintézés a kormányhivataloknál
Ellentmondó jogszabályok célszerű, okszerű
felülvizsgálata támogató korrekciója (kistermelői tv vs
vízengedély, forgalomba hozatal) 
Korlátozás helyett segítő hozzáállás, ellenőrzés

A termelés erősítésének összekapcsolása a szociális 
földprogrammal közfoglalkoztatással, szociális 
vállalkozásfejlesztéssel 
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Teendők- beszállítás, együttműködés

Azoknak a kezdeményezéseknek (jó
gyakorlatoknak), szervezeteknek, embereknek,  a 
megtalálása, bevonása akik képesek, partnerek a 
közétkeztetés „ilyen jellegű” reformjának 
előmozdítására 

Támogatásokban (TÁMOP eünev,VM jó gyakorlat,, civil 
támogatások, KEOP, önkormányzat) 

Intézményesített együttműködési formák 
támogatásakor a közétkeztetés-helyi termék 
célrendszerének megjelenítés  

(szociális paktumok, termelői szövetkezések, térségi 
együttműködés)
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Teendők – oktatás-kultúra-I

Tevékenység/munkaalapú tanulás formák az 
egészséges táplálkozásról, a helyi termékek 
előállításáról (tankonyha, iskolakert, közösségi 
kertek, helyi termelők, üzemek, bevonás az iskolai 
konyha működtetésébe, )

Jogszabály- gyerekmunka(?), köznev. tv, NAT, 
kerettantervek, ÁNTSZ, közétkeztetési tv, KN program
Támogatás: TÁMOP, TIOP, KEOP
Szakmai támogatás: elismerés, díj, életpálya modell,

Tanulók, szülők, tanári közösség, munkatársak 
bevonása az egészséges helyi forrásokra alapozott 
étkeztetésbe – tudatosítás

Alkalmazni a hasonló átfogó szemléletváltást célzó
programok tapasztalatait, struktúráját (pl
tehetséggondozás) 
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Teendők – oktatás-kultúra-I

Élelmezésvezetők képzése
Egészségfejlesztési hálózat/népegészségügyi 
központ, és a támogatások ellenőrzését végzők 
felkészítése a segítő ellenőrzésre
Közhivatalnoki képzésekbe, alapvizsga 
követelmények közé a helyi termelés-felhasználás 
szükségességét és eszközeit
Közgondolkodás formálása – stratégiai 
kommunikáció tervezése, önkormányzati hírek, 
jegyző, köztisztviselő, példamutató esetek 
bemutatása ……. )



14www.jno.hu

Ne feledjük

Mindez akkor működők, ha van egy elkötelezett 
szervező és egy együttműködő csoport, aki 

alkalmas a koordinációra, bevonásra, tárgyalásokra, 
és végigviszi



Köszönjük a figyelmet!
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