
 
 
 
 

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 
2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader.hu 

                                                   
 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: 
A vidéki területekbe beruházó Európa 

 

Helyi termékek felhasználásának megkönnyítése a Börzsöny-Duna-Ipoly 

Vidékfejlesztési Egyesület területén található közétkeztetési intézményekben 

 

Mintaprojekt  

„A jelenlegi magyar közétkeztetés – beleértve a kis kapacitású, helyi közösségeket ellátó és a 

nagy tömegeket ellátó „iparszerűen működő” közétkeztetési vállalkozásokat egyaránt – 

gyakran nem veszi figyelembe a mai kor alapkövetelményeit, az egészséges étkezés 

alapelemeit (szezonalitás, gazdaságosság, friss alapanyag, korszerű technikák, technológiák) 

és az életkori sajátosságokat sem. A közétkeztetés jellemzően nem az egészségileg is jobban 

ellenőrizhető, termelés szempontjából is jobban tervezhető, gazdaságosabban előállítható 

helyi termékekre épül.1 

A program a közétkeztetés minőségének javítását célozza, célja a helyi termékekre a 

helyi termelőkre építve. A programhoz tájékoztatás, oktatás, képzés szükséges mind 

fogyasztói, mind szolgáltatói oldalon. Céljaink között szerepel a rögzült közétkezési szokások 

megváltoztatása (pl.: az alapanyagok csak frissek, fagyasztottak, vagy kismértékben 

konzervek lehetnek). A közétkeztetés alapanyag-beszerzésére ideális megoldást jelentene a 

helyi kistermelőktől történő beszállítás (a főzőkonyhák éves alapanyag-szükségleteinek 

felmérését követően törekedni kell annak helybeni előállítására”2 

Mindezek miatt szükséges az  egyesület által koordinált program kidolgozására, amelynek 

legfőbb alapkövét az együttműködési szándéknyilatkozat (közétkeztetés végző intézmények – 

helyi termelők között) aláírása, egy élelmezésvezetőknek szánt kézikönyv és egy helyi 

termelőknek szánt kézikönyv kiadása, majd pedig magának a szoftvernek az elkészítése, 

bemutatása.  

Kezdeti lépésként a térségünkben található közétkeztetést végző intézményeket vontuk 

be a projektbe. Körükben kérdőíves felmérést végeztünk, hogy megismerjük jelenlegi 

helyzetüket, milyen alapanyagokból és milyen forrásból készülnek az ételek, illetve 

kíváncsiak voltunk arra is, hogy van-e igény a projektben való részvételre. 

                                                 
1 http://videkstrategia.kormany.hu/download/4/37/30000/Nemzeti%20Vid%C3%A9kstrat%C3%A9gia.pdf 
2http://videkstrategia.kormany.hu/download/f/f2/00000/Eg%C3%A9szs%C3%A9ges%20k%C3%B6z%C3%A9t
keztet%C3%A9si%20program.pdf 
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A kutatás második lépéseként a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 

területén élő, vagy itt gazdálkodó helyi termelők kerülnek felkutatásra. Szeretnénk, ha a 

projektben minél szélesebb körben vennének részt gazdálkodók, hogy a konyhán felhasznált 

alapanyagok széles skáláját le tudjuk fedni helyi termelőktől származókkal.  

Az együttműködési szándéknyilatkozatot a három célcsoport írná alá, egyrészt egyesület, 

másrészt a program iránt elkötelezett közétkeztetést végző intézmények3, tehát a közkonyhák, 

illetve a programban részt vevő, a cél iránt elkötelezett helyi termelők, gazdák.  

Két kézikönyv is kiadásra kerülne, egy az élelmezésvezetőnek, egy pedig a helyi 

termelőknek. Az élelmezésvezetőnek szánt kézikönyv higiéniai előírásokat, jogszabályokat 

foglalná össze a témában, valamint segítséget nyújtana abban, hogy koordinálja össze a helyi 

termelőket, és hogyan biztosítson egyenletes alapanyag ellátást a konyha számára, valamint 

gyakorlati útmutatót is tartalmazna a szoftver használatára. 

A helyi termelőknek szánt kézikönyv pedig arról adna felvilágosítást, hogy ha egy termelő 

szeretne bekapcsolódni ebbe, milyen élelmiszerbiztonsági előírásoknak kell megfelelnie, mit 

és hogyan kell termelnie, mire kell figyelnie.  

Mindezek mellett fontosnak tartjuk a program megfelelő marketingjét, valamint egy lógó és 

egy honlap kialakítását is. 

A lógó, mint egy védjegyszerűen működne, amelyet a programban részt vevő intézmények és 

a beszállító gazdák is kitehetnének, ezáltal jelezve, hogy ők ezt a témát fontosnak tartják, és 

részt vesznek benne.  

A program legfőbb eleme az élelmezésvezetőknek szánt szoftver kidolgozása. A szoftver 

több alapjait tekintve hasonlóan működne, mint a ma is elérhető, élelmezésvezetők által 

alkalmazott élelmezésvezetői szoftverek. A rendszer alapja egy olyan integrált raktár-

gazdálkodási és étlapkészítő program, amely az élelmezésvezető adminisztratív munkáját 

segíti. Azonban ami változást jelentene az a frissíthető termelői adatbázis lenne. 

Az adatbázisban csak azok a gazdák regisztrálhatnak, akik aláírták az együttműködési 

megállapodást, amelyben vállalták a szerződésben meghatározott feltételeket.  

                                                 
3 A közkonyhák mellett, azok az intézmények is bekerülnének az együttműködésbe, amelyek ugyan önálló 
konyhával nem, csak melegítő konyhával rendelkeznek, de programban részt kívánnák venni. Az ő esetükben a 
beszállítás végző partnerek (cég, vagy közkonyha) elköteleződése, csatlakozása is szükséges. 
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A szoftvernek ezen funkciója hasonlatos módon működne egy webshopban való 

vásárláshoz. Az élelmezésvezető belépve a felhasználói felületre láthatja a 

termékkategóriákat, és hogy azon belül miből hány darab elérhető. 

A szoftver fejlesztésénél és kidolgozásánál mindenképpen szükséges, hogy végig együtt 

dolgozzunk a termelőkkel és a szoftvert aktívan használó élelmezésvezetőkkel, hogy 

számukra is egy jól használható, praktikus program kerüljön kifejlesztésre.  

 

 


