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Absztrakt
Tanulmányunk középpontjában a közétkeztetési rendszerek, a 

fenntartható ellátási láncok és ezek kombinációja áll, melyeket 
fenntartható iskolai közétkeztetési rendszereknek nevezünk.

A fenntartható iskolai közétkeztetési rendszerek magukban fog-
lalják az iskolai élelmiszerek el!állításával, feldolgozásával, elosz-
tásával, f!zésével, tálalásával, fogyasztásával és hulladékkezelésével 
kapcsolatos tevékenységek, összetev!k és szerepl!k teljes körét, va-
lamint azokat a tereket, helyszíneket, ahol ezek a folyamatok zajla-
nak. A fenntartható közétkeztetési rendszerek célja, hogy Földünk 
eltartóképeségét, a környezeti fenntarthatóságot "gyelembe véve 
megfeleljen az egészséges táplálkozás elveinek, a társadalmi és kul-
turális elvárásoknak, és az élelmiszer-értéklánc minden szerepl!je 
számára jövedelmez! legyen. Cikkünk a közétkeztetési rendszerek 
átfogó elemzésére és feltérképezésére mutat be egy módszertani 
megoldást, melyet egy magyarországi helyszínen m#köd! iskolai 
közétkeztetési rendszeren teszteltünk. A módszertan segítségével 
készült esettanulmányt is bemutatjuk cikkünkben.

Kulcsszavak:
közétkeztetés, rövid ellátási láncok, fenntarthatóság, 
feltérképezési módszertan

Abstract
Our study focuses on public catering systems, sustainable supply 

chains and their combination, which we call sustainable school 
catering systems. Sustainable school catering systems encompass 
the full range of activities, components and actors involved in the 
production, processing, distribution, cooking, serving, consump-
tion, and waste management of school food, as well as the spaces 
and locations where these processes take place. Sustainable public 
catering systems aim to meet the principles of healthy eating, so-
cial and cultural expectations, considering the carrying capacity 
of our planet and environmental sustainability, and to be pro"-
table for all actors in the food value chain. $is article presents 
a methodological approach for a comprehensive analysis and 
mapping of public catering systems, tested on a school catering 
system in a Hungarian site. A case study using this methodology 
is also presented in the article.

Keywords:
public catering, short supply chains, sustainability, mapping 
methodology
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1. Bevezetés
A 21. században egyre nagyobb teret nyer 
a fenntarthatóság kérdésköre az élet szá-
mos területén (Filippi & Chapdaniel, 
2021; Kamble, Gunasekaran, & Gawan-
kar, 2020; Lavelli, 2021). 
Az élelmiszerellátás biztonságával kapcso-
latos kérdésekkel foglalkozó szakiroda-
lomban (Krishnan, Yen, Agarwal, Arshin-
der, & Bajada, 2021; Naik & Suresh, 
2018) is egyre gyakrabban jelenik meg a 
fenntarthatóság témája. 
Tanulmányunkban egy kiemelked!en 
fontos élelmezési területet, a közétkezte-
tést helyezzük fókuszba. Magyarországon 
a közétkeztetés társadalmi megítélése sok 
esetben negatívnak tekinthet! (Munk, 
2022a, 2022b; Vincze, 2022)), ugyanak-
kor fenntarthatósági szempontból nagy 
potenciállal rendelkezik (FAO, 2019). 
A fenntarthatósági hatások közé sorol-

hatók környezeti és társadalmi-gazdasá-
gi (socioeconomic) hatások egyaránt. A 
környezeti hatások az alapanyagok ter-
melése, származása, valamint a szállítási 
mód megválasztása, a feldolgozás és a víz-, 
valamint energiafelhasználás módjában 
mutatkoznak meg leginkább. Emellett a 
társadalmi-gazdasági hatások csoportjá-
ban megjelennek a rövid ellátási láncok, 
regionális gazdaság, kkv-k támogatása, a 
munkahelyteremtés, az étkezési kultúra, 
az egészséges táplálkozás és a hátrányos 
helyzet#ek támogatásának témakörei 
(FAO, 2019).
Els!ként a szakirodalom alapján felvá-
zoljuk az élelmiszeripari ellátási láncokra 
jellemz! elméleti kereteket. Ezek alapján 
kitérünk az értéklánc, az élelmiszer ellátási 
lánc, az élelmiszeripari rendszerek és a re-
gionális élelmiszeripari központok (food 
hub) közötti kapcsolatokra, amelyek alap-
ján megfogalmazzuk a közétkeztetés jel-

lemz!ihez leginkább illeszked! „fenntart-
ható közétkeztetési rendszer” de"nícióját.
Ezt követ!en bemutatjuk a más iparágak-
ban használatos, ellátási láncok feltérké-
pezésére szolgáló módszereket. Ezeket a 
módszereket adaptáljuk a közétkeztetés 
speciális ellátási hálózatára azzal a céllal, 
hogy olyan térképezési módszertant al-
kossunk meg, mellyel elemezni lehet kü-
lönböz! közétkeztetési rendszereket. Az 
elemzések célja a különböz! közétkezteté-
si rendszermodellek azonosítása, a fejlesz-
tend! területek, problémák azonosítása, 
melyek alapján javaslatok fogalmazhatóak 
meg a környezeti, társadalmi és gazdasági 
fenntarthatóság érdekében.
A források elemzése eredményeképpen 
kidolgozott kvalitatív, mélyinterjúkon 
alapuló módszertanunkat, egy magyaror-
szági helyszínen m#köd! közétkeztetési 
rendszeren teszteltünk. Eredményeinket 
esettanulmány formájában mutatjuk be.
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2. Szakirodalmi áttekintés

2.1 Élelmiszeripari 
szerepl!k közötti 
kapcsolatokat leíró 
fogalmak
Az élelmiszeripari szerepl!k közötti kapcso-
latokat az értékteremtés mentén érdemes 
tárgyalni, és feltárni például a közöttük lév! 
anyagáramokat, szállítási láncokat, pénz-
ügyi-, szerz!déses kapcsolatokat. Az 1. táb-
lázatban az élelmiszeripari szerepl!k közötti 
lehetséges kapcsolati rendszerek fogalmait 
hasonlítjuk össze.
Az 1. táblázatban szerepl! fogalmak írják le 
az élelmiszeripari szerepl!k közötti lehetsé-
ges kapcsolatokat. Az értékláncok stratégiai 
szövetségként értelmezhet!k a mez!gazda-
sági termel!k és más ellátási láncbeli part-
nerek között. A koncepció magában foglal-
ja a vev!központúságot, a termel! és a vev! 
közötti közvetlen kapcsolatot, a termékhez 
szükséges valamennyi tevékenységet, teljes 
átláthatóságot. A hangsúly kifejezetten a 
termék hozzáadott értékén és a szerepl!k 
közötti kapcsolaton van (Devaux, Torero, 
Donovan, & Horton, 2016; FAO, 2019). 
Az élelmiszeripari értékláncok a termékek 
jellemz!i alapján különlegesek. Értékük 
nagymértékben függ a természeti környe-
zett!l (páratartalom, talaj ásványi anyag tar-
talma, vízmin!ség stb.), az egyes szerepl!k 
szakmai tudásától és know-how-jától, vala-
mint az ellátási láncok hosszától (KPMG, 
2013).
Az élelmiszer ellátási lánc az összes résztve-
v!b!l  (gyártók, beszállítók, kiskeresked!k 
és vásárlók) és az egyes szervezeteken belül 
minden olyan funkcióból áll, amely közvet-
lenül vagy közvetve részt vesz a vásárlói igé-
nyek teljesítésében (Gelli, A., Kretschmer, 
A., Molinas, L. & Regnault de la Mothe, 

2012). Az élelmiszer ellátási láncok a terme-
l!t!l a fogyasztóig megtett úton végrehaj-
tott tranzakciók összességeként értelmezhe-
t!k (Filippi & Chapdaniel, 2021). Minél 
összetettebb az élelmiszertermék, annál 
több érdekelt fél vesz rész az el!állítási és 
disztribúciós folyamatokban. Emiatt ellátá-
si láncokat jellemz!en a végtermék irányít-
ja, de emellett a lánc szerepl!it!l származó  
adatokra is épít (Van DerR Vorst, 2006).
A regionális élelmiszer-központok (food hub-
ok) olyan vállalkozások vagy szervezetek, 
amelyek aktívan irányítják az els!sorban 
helyi és regionális termel!kt!l származó, 
eredetjelölt élelmiszerek összegy#jtését, el-
osztását és forgalmazását, hogy er!sítsék a 
nagy- és kiskereskedelmi, valamint az in-
tézményi kereslet kielégítésének képességét. 
Szükségességük abban rejlik, hogy sok gaz-
dálkodó, különösen a kisebb és közepes mé-
ret# üzemek, gyakran nem képesek önálló-
an hozzáférni a kereskedelmi csatornákhoz. 
Azáltal, hogy az élelmiszer-központok az 
aggregációs, elosztási és marketingszolgálta-
tások kombinációját kínálják meg"zethet! 
áron, sok termel! számára lehet!vé teszik a 
belépést új, nagyobb volumen# piacokra, 
amelyek növelik a jövedelmüket, és lehe-
t!séget biztosítanak számukra a termelés 
b!vítésére  (Horst et al., 2011; Matson & 
$ayer, 2013).
E három koncepció alapján érdemes az élel-
miszeripari rendszerek fogalmát megvizsgál-
ni, amely a három egymástól néhány szem-
pont alapján eltér! kapcsolódási szemléletet 
integrálja. A közétkeztetési rendszerekre vo-
natkoztatva számos fenntarthatósággal kap-
csolatos elvárást támaszthatunk, melyeket 
az alábbiakban a fenntartható közétkezteté-
si rendszer de"nícióban fogalmazunk meg.
A fenntartható közétkeztetési rendszerek 
magukban foglalják az élelmiszerek el!ál-
lításához, feldolgozásához, elosztásához, el-
készítéséhez, tálalásához, fogyasztásához és 

hulladékkezeléséhez kapcsolódó tevékeny-
ségek, összetev!k és szerepl!k teljes körét, 
valamint azokat a tereket és környezetet, 
ahol ezek a folyamatok zajlanak. A közét-
keztetési rendszerek részeit képezik továbbá 
a kapcsolódó oktatási gyakorlatok is.
A fenntartható közétkeztetési rendszerek 
célja a gyermekek és "atal feln!ttek egészsé-
gét az élelmiszer-értéklánc minden szerep-
l!je számára jövedelmez! módon, a társa-
dalmi és kulturális környezetet tiszteletben 
tartva, valamint a természeti er!források és 
ökológiai folyamatok "gyelembevételével, 
a bolygó határainak tiszteletben tartásával 
segítik el!. A fenntartható iskolai közétkez-
tetési rendszereket demokratikusan, részvé-
telen alapuló módon irányítja valamennyi 
szerepl!je, többek között a gazdálkodók, 
beszerz!k, szakácsok, tanárok, diákok, szü-
l!k, önkormányzati és iskolai közigazgatási 
alkalmazottak, kutatók, egyéb szakemberek 
és politikai döntéshozók.

2.2 Élelmiszeripari 
szerepl!k közötti 
kapcsolatok 
feltérképezésére szolgáló 
módszerek
Az élelmiszeripari szerepl!k közötti kapcso-
latok feltérképezésére szolgáló módszerta-
nokat az 2. táblázatban ismertetjük. 
Az értéklánc feltérképezése olyan folyamat, 
amely azonosítja a vállalat szolgáltatási vagy 
termékvonalához kapcsolódó f! tevékeny-
ségeket, és gyakran használják a vállalati 
stratégiában a teljesítményjavítási lehet!sé-
gek azonosítására. A vállalat f! inputjairól 
és outputjairól való információszerzés és a 
vállalat teljes értékláncban betöltött szere-
pének vizsgálata lehet!séget kínál fenntart-
hatósági programok kidolgozására. E célból 
fenntarthatósági szempontú értéklánc-tér-
képek is összeállíthatók, és szisztematikusan 

Értéklánc
(value chain)

Ellátási lánc 
(supply chain)

Élelmiszeripari 
csomópontok 

(food hub)

Élelmiszeripari 
rendszerek

(food systems)

Kapcsolat fókuszában 
áll érintettek üzleti tranzakciók tevékenység tevékenység

Hangsúly társadalmi-gazdasági gazdasági társadalmi (mikrokör-
nyezet) társadalmi-ökológiai

Iparágspeci!kus nem nem igen igen

1. táblázat: Az élelmiszeripari szerepl!k közötti kapcsolatok leírására szolgáló keretek
Forrás: saját szerkesztés, 2022
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értékelhet! a vállalat hatása az értéklánc 
egy-egy folyamatára (pl. beszerzésre, szállí-
tásra és fejlesztésre). Az elemzés eredményei 
alapján az értéklánc optimalizálható (Tay-
lor, 2005). 
Az ellátási lánc feltérképezése a vállalat ellátá-
si láncában részt vev! vállalatok, beszállítók 
és vev!k közötti kapcsolatok dokumentálá-
sának folyamata, melynek eredményekép-
pen akár az ellátási hálózat globális térképe 
is felrajzolható az alapanyagok forrásától 
kezdve a logisztikai folyamatokat végz! 
vállalatokon át a végs! fogyasztóig. Az ellá-
tási láncok ilyen típusú elemzése leginkább 
üzleti lehet!ségek és kockázatok feltárására 
használható (Anastasiadis, Apostolidou, & 
Michailidis, 2020; Donaldson, Brice, & 
Midgley, 2020). 
Az érintetti térkép az adott szervezethez, pro-
jekthez kapcsolódó személyek és csoportok 
vizuális ábrázolásának folyamata. Ennek 
a vizuális eszköznek világos képet kell ad-
nia arról, hogy kik a különböz! érdekeltek 
csoportjai, milyen elvárásaik, indítékaik és 
érdekeik jelentkeznek.
Az érintetti térképeken a befolyás mértéke 
és az érdekeltség szintje alapján értékelik az 
egyes csoportokat, mely a szervezet küls! 
és bels! környezetének elemzéséhez járul 
hozzá azáltal  hogy kiemeli, milyen er!k, 
érdekek játszanak közre a szervezet életében 
(Styk & Bogacz, 2022).

3. Kutatásmódszertan
Kutatásunk feltáró jelleg# és a kapcsolódó 
szakirodalom elemzésével indult. Az iroda-
lomelemzés eredményeképpen felrajzoltuk 
a közétkeztetési rendszer értékláncát, azo-
nosítottuk az érintetti csoportokat a mez!-
gazdasági termel!kt!l, a köztes szerepl!kön 
(feldolgozó, keresked!) és az ételek el!állí-
tóján át a fogyasztókig.
Ezt követ!en az egyes érintetti csopor-
tok számára összeállítottunk egy-egy félig 
strukturált kérd!ívet, majd mélyinterjúkat 

folytattunk le az egyes szerepl!k képvisel!-
ivel. A mélyinterjúk célja egyrészt az adott 
közétkeztetési rendszer megismerése, folya-
matainak feltárása, másrészt pedig az inter-
júkérdések relevanciájának, struktúrájának 
tesztelése volt. Az interjúkérdések átdolgo-
zását, korrigálását követ!en a közétkeztetés 
ellátási hálózatának vizuális megjeleníté-
sének lehet!ségein dolgoztunk. A kutatás 
során egy magyarországi iskolai közétkezte-
tési rendszer került véletlenszer#en, illetve a 
lehet!ségek alapján kiválasztásra. A gy#jtött 
információk alapján esettanulmány készült, 
melyet a következ!kben röviden be is mu-
tatunk.

3.1 Módszertani javaslat 
a közétkeztetés ellátási 
hálózatának elemzésére
Módszertanunk célja, hogy strukturáltan 
bemutassa a közétkeztetési rendszer folya-
matát, anyagáramlásait, stakeholdereit, jogi 
kereteit, az ellátási láncban fellelhet! üzleti 
kapcsolatokat, “er!viszonyokat”, informá-
ció áramlás útjait és a "nanszírozási forrá-
sokat.
Azért ezekre fókuszálunk, mert ezek befo-
lyásolják egy-egy közétkeztetési rendszer 
környezeti, társadalmi, gazdasági fenntart-
hatóságát.
A módszertan a más iparágakban m#köd! 
ellátási láncok elemzésének módszereit öt-
vözi, mivel a közétkeztetés egy igen speciális 
terület. Módszertanunk a fentiekben már 
említett értéklánc, ellátási lánc térkép és az 
érintetti térképek hibridjeként jellemezhe-
t!.
Célunk, hogy a javasolt módszertannal 
bármely másik közétkeztetési rendszer 
bemutatása is standardizált módon meg-
történhessen, mely alapján elemezni lehet 
a rendszert és azonosítani a problémákat a 
folyamatos fejlesztés érdekében.
Módszertani megoldásunk lépéseit az aláb-
bi felsorolás tartalmazza, majd a továbbiak-

ban a lépésekhez magyarázatokat is f#zünk.

Lépések:
1. Folyamat feltárása (anyagáramlások 

azonosítása)
2. Érintettek azonosítása Központi válla-

lat kiválasztása, üzleti kapcsolatainak 
feltárása (er!viszonyok, "nanszírozás, 
információ áramlás)

3. Jogszabályi környezet azonosítása
4. Ellátási hálózat térképének vizualizá-

lása
5. Elemzés, problémás területek azono-

sítása

Folyamatleírás
Az operatív tevékenységek leírását várjuk 
els!ként az interjúalanytól. Attól függ!en, 
hogy termel!r!l, vagy akár az étkeztetést 
végz! szerepl!r!l van szó, a m#ködése során 
zajló folyamatok ismertetésére kérdezünk 
rá. Ebben a részben az általános folyamatle-
írás után kitérünk az ellátási láncban el!tte 
és utána álló szerepl!kkel való kapcsolat jel-
lemzésére. Így a kérdések között megjelenik 
a beszállítóértékelés, valamint a vev!i kap-
csolattartás és a partnerkapcsolatok kezelése 
is, fény derül az anyag és információáramlás 
útvonalaira is. 

Jogi keretrendszer
Az ország, a régió, illetve az iskola helyszíné-
ül szolgáló jogi, valamint gazdaságpolitikai 
keretekre kérdezünk rá. Az interjúalanyok-
tól a velük szemben támasztott élelmiszer-
biztonsági és közétkeztetésre vonatkozó 
egyéb el!írások bemutatását kérjük. Emel-
lett a közbeszerzési folyamat jellemzése is 
ebben a részben szerepel, amennyiben az 
adott interjúalany a közbeszerzés lefolytatá-
sában is érintett.

Gazdasági keretrendszer
A f! kérdések arra vonatkoznak, hogyan 
támogatja az ország/régió az interjúalany 
gazdasági tevékenységét gazdaságpolitikai 

Értéklánc térkép
(value chain mapping)

Ellátási lánc térkép 
(supply chain mapping)

Érintetti térkép 
(stakeholder mapping)

Feltérképezés fókuszában áll f! tevékenységek (input-transz-
formáció-output)

tranzakció, dokumentált infor-
mációáramlás érdekeltek csoportjai

Kiemelked" szerepe van hozzáadott érték központi vállalat érdekeltek egymáshoz viszonyí-
tott kapcsolata, elvárásai

Vizuális megjelenítés módja folyamatábra folyamatábra érdekelt térkép (kiegészít! in-
formációkat tartalmazhat)

2. táblázat: Az élelmiszeripari szerepl!k közötti kapcsolatok feltérképezésére szolgáló módszerek
Forrás: saját szerkesztés, 2022, (Berkes, Colding, & Folke, 2003; FAO honlap, 2018; Smith, 2012) alapján 
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szempontból (pályázatok, nemzeti/nemzet-
közi támogatás elérhet!sége). Milyen szabá-
lyozások, normák vonatkoznak a közétkez-
tetés "nanszírozására.

Érintettek azonosítása
Az élelmiszeripari ellátási láncok tekinteté-
ben jellemz!en beszélhetünk a termel!kr!l, 
a feldolgozókról, egyfajta kereskedelmi fela-
datot ellátó szerepl!kr!l, akik közvetít!ként 
vesznek részt a folyamatban. A disztribúciós 
tevékenységeket jellemz!en nagy-, és kiske-
resked!k végzik el, a feldolgozott vagy még 
feldolgozatlan állapotban lév! élelmiszerek-
re vonatkozóan.
A keresked!t jellemz!en egy az étkeztetést 
végz! vállalat követi, ahol a készételek ké-
szülnek az iskolák számára. Itt beszélhetünk 
étkezési szolgáltatókról vagy éttermekr!l 
egyaránt. A felhasználói oldalt "gyelembe 
vége szerteágazóan jelenik meg a vev! az 
ellátási lánc végén. A vev! lehet maga az 
iskola, vagy az étkeztet! vállalat, de akár az 
önkormányzat, illetve a település vev!ként 
jelenhet meg a közbeszerzések lebonyolítása 
kapcsán. Az iskolán túl végs! felhasználó-
ként a gyerekek, illetve az étkeztetésért "ze-
t! szüleik jelennek meg.

Központi vállalat kiválasztása, üzleti 
kapcsolatainak feltárása (er"viszonyok, 
!nanszírozás, információ áramlás)
Els!dleges célként érdemes az interjúk alap-
ján meghatározni a központi vállalatot (fo-
cal company), akihez viszonyítva értékeljük 
a vev!/beszállító jelleg# kapcsolatokat. A 
közétkeztetés esetében központi vállalatnak 
leginkább a folyamatra legnagyobb hatással 
bíró szerepl! tekinthet!. Ezek alapján meg-
jelenhet a köznevelési intézmény (önálló 
beszerz!ként), az önkormányzat (közbe-
szerzési eljárások lebonyolítójaként), vagy 

akár az étkeztet! vállalat (törvényi/vev!i 
elvárások mentén a közétkeztetés kivitele-
z!jeként) a központi vállalat szerepében. 
Annak érdekében, hogy a kapcsolódási 
pontokat, legyen az a klasszikus megítélés 
szerint áru, - vagy információáramlásra vo-
natkozó, vagy akár az üzleti, vagy akár "-
nanszírozási kapcsolatokat leíró, fel tudjuk 
tárni, az alábbi hármas struktúra mentén 
javasoljuk az interjúk lebonyolítását.

Vizualizáció
Az egyes szerepl!kre szabott interjúk lefoly-
tatását követ!en a vizualizáció következik. 
Az alábbi információk ábrázolása javasolt a 
klasszikus ellátási lánc térkép kiegészítése-
ként:
• Szerz!déses kapcsolatok
• Közétkeztetési rendszerben résztvev! 

érintettek, egyéb érintettek
• Anyagáramlás
• Információ áramlás
• Jogszabályi keretek
• Szervezeti határok
• Egyéb meghatározó információk

Elemzés, problémák azonosítása
Az interjúleiratokból készült esettanulmány 
és a közétkeztetési rendszer ellátási hálóza-
tának térképe alapján azonosíthatók azok 
a területek, melyek valamilyen szempont-
ból problémát okoznak. Ezek a problémák 
okozhatnak vev!i elégedetlenségeket, nega-
tív környezeti hatásokat, megjelenhetnek 
felesleges költségtényez!ként vagy túlságo-
san er!s jogi korlátozásként is.
A problémák azonosítását követ!en az érin-
tettek bevonásával, szakmai támogatással 
kezdhet!k meg a fejlesztési folyamatok.

4. Esettanulmány
A fentiekben ismertetett módszertannal 

végzett kutatásunk els! eredményeit mu-
tatjuk be az alábbi esettanulmányban. 
Módszertanunk tesztelésére egy hazai nagy-
városban m#köd! közétkeztetési rendszert 
választottunk. Az els! 5 lépésben leírtakat 
végeztük el, a jelen tanulmányban bemu-
tatott közétkeztetési rendszer mélyebb, 
pontosabb elemzése, fejlesztési javaslatok 
megfogalmazása és azok bevezetésének, ha-
tásainak értékelése még az elkövetkezend! 
id!szak feladatai közé tartozik. Kutatásunk 
kezdeti fázisában tart még, a módszertan 
tesztelése további közétkeztetési rendszere-
ken még szintén várat magára.
 Az közétkeztetési ellátási hálózat “közpon-
ti” szerepl!jének az étkeztetési szolgáltatót 
választottuk, mivel legnagyobb hatása van 
a vev!i elégedettségre (a gyerekekre és szü-
leikre) és a fenntarthatósági hatásokra (pél-
dául hazai termel!k támogatása, egészséges, 
szezonális, min!ségi alapanyagok használa-
ta, energiafelhasználás minimalizálása stb.). 
Ugyanakkor látnunk kell, hogy több szem-
pontból is korlátozott döntési helyzetben 
van az étkezési szolgáltató: a piaci szerepl!k/
környezet, közbeszerzési-, élelmezési jogsza-
bályi környezet, "nanszírozás, szolgáltatási 
terület feletti kontroll mind befolyásolják a 
szolgáltatás nyújtás min!ségét, a szolgáltató 
mozgásterét (ezért ezek az elemek is megje-
lennek a 2. ábrán).
Az étkeztetési szolgáltató fenntartója 
D]� |QNRUPiQ\]DW�� PHO\� D� ¿QDQV]tUR]iVW�
(részben) biztosítja jogszabályi kötele-
]HWWVpJ� DODSMiQ�� $� ¿QDQV]tUR]iV� PiVLN�
UpV]H� D� V]�OĘNWĘO� pUNH]LN�� $]� pWNH]pVL�
szolgáltató közbeszerzésre kötelezett, 
árubeszerzési- és szolgáltatás beszerzési 
eljárásokat is lefolytat. Ez alapján a be-
szállítói oldalt tekintve kapcsolatban áll 
(1) élelmiszer alapanyag beszállítókkal (a 
leggyakrabban beszerzett élelmiszer cso-
portok kerültek a 2. ábrán feltüntetésre), 
DNLNWĘO�D�EHpUNH]Ę�DODSDQ\DJRNDW��NRQ\-
KDNpV]� WHUPpNHNHW� IHOKDV]QiOYD�VDMiW� IĘ-
]ĘNRQ\KiNRQ�NpV]tWLN�D]�pWHOHNHW��
Ábránkon a mez!gazdasági termel!k és be-
szállítók között három pont szimbolizálja 
a hálózat feltáratlan részét. Ez EU Farm-
2Fork stratégiája (EU Green Deal, 2020) 
és a hazai rövid ellátási láncok (REL) (Njt.
hu, 2022) támogatására vonatkozó törek-
vések kapcsán fontos lenne ezt a területet 
is részletesebben megismerni, ugyanakkor 
ez jelenti a legnagyobb kihívást is. Nem 
csak a közétkeztetésben, hanem más élel-
miszeripari ellátási láncok esetében is az 
alapanyagok származásának igazolhatósága, 

1. ábra: Közétkeztetési hálózat sematikus ábrája
Forrás: saját szerkesztés, 2022
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termel!k azonosítása kiemelt feladat lenne 
a negatív környezeti hatások csökkentése és 
a pozitív társadalmi/gazdasági hatások er!-
sítése miatt.
A beszállítói oldalon szerepelnek a (2) 
catering szolgáltatók is, akik a kész éte-
leket egyenesen a köznevelési intézmé-
nyekbe szállítják. A catering szolgáltatók 
HJ\LN� V]HU]ĘGpVHV� N|WHOH]HWWVpJH�� KRJ\�
ételmintát kötelesek minden nap az étke-
]pVL�V]ROJiOWDWy�V]iPiUD�EL]WRVtWDQL�PLQĘ-
VpJ�HOOHQĘU]pV� FpOMiEyO�� 6]LQWpQ� D�PLQĘ-
ségbiztosításhoz kapcsolódik a beszállítói 
ROGDORQ� V]HUHSOĘ� ���� pOHOPLV]HULSDUL� WD-
nácsadó partner, aki például a köznevelési 
intézményekben az elégedettségi felmé-
réseket végzi. Az (4) élelmiszer hulladék 
NH]HOĘ� YiOODODWRN� V]HU]ĘGpVHV� NDSFVR-
latban állnak az étkezési szolgáltatóval, 
ugyanakkor reverz logisztikai tevékeny-
VpJ�NHW�D�N|]QHYHOpVL�LQWp]PpQ\HNEĘO�NL-
indulva végzik, innen szállítják el további 
hasznosításra az élelmiszer hulladékot. 
Természetesen az étkezési szolgáltató 
további beszállítókkal is kapcsolatban áll 
(energiahordozók, üzemanyag, karban-
tartások, eszközbeszerzések stb.), de eze-
ket az átláthatóság megtartása miatt nem 
tüntettük fel az ábrán.
Az étkezési szolgáltató rendelkezik központi 
f!z!konyhával, és néhány a közoktatási in-

tézmények területén m#köd! f!z!konyhá-
val, melyek az adott intézményt és még a 
közelben található másik intézményeket is 
ellátják. Az ételkészítés ezeken a területeken 
zajlik, innen kerül kiszállításra saját speciális 
edényzetben és járm#vekkel az étel a tálaló-
konyhákba. A köznevelési intézményekben 
található tálalókonyhák felett az étkezési 
szolgáltató rendelkezik (mind infrastruktú-
ra, mind személyzet kapcsán) ugyanakkor 
az étkez! helység már az adott intézmény 
felel!sségi körébe tartozik. 
A rendszer mozgatói a vev!i oldalon jelen-
nek meg: Az iskolán túl végs! felhasználó-
ként a gyerekek, illetve az étkeztetésért "ze-
t! szüleik jelennek meg.

4.1 Elemzés, problémák 
azonosítása
Az esetet elemezve, több kihívást, problé-
mát is találunk a vizsgált közétkeztetési el-
látási láncban. A beszállítói oldalt tekintve, 
felmerül az alapanyagok származás-követé-
sének kihívása, illetve az upstream oldal sok 
szerepl!s és nem kell!képp transzparens 
felépítése. A beszerzéshez kapcsolódóan a 
sz#kös "nanszírozás, a jogi keretek szintén 
nehezítik a fenntartható közbeszerzés meg-
valósulását a közétkeztetésben. 
Az étkezési szolgáltató bels! folyamatai-

hoz is kapcsolódik a közbeszerzések lebo-
nyolítása, mely kevés mozgásteret hagy a 
szervezetnek a kistermel!kkel való kapcso-
lódásra, valamint a közétkeztetésre vonat-
kozó jogszabályok is korlátot jelentenek a 
fenntarthatóbb ételek készítésében (például 
kötelez! minden nap állati eredet# fehér-
jét felszolgálni (37/2014 EMMI rendelet), 
ugyanakkor köztudott, hogy heti 1-2 hús-
mentes nap (plant based diet) jelent!sen 
csökkentheti a környezetterhelést). Az ét-
kezési szolgáltató saját m#ködésének ha-
tékonysága, járm#parkja, logisztikai folya-
matai is fejleszthet!k a környezeti hatások 
csökkentése érdekében.
A vizsgált közétkeztetési ellátási lánc 
„downstream”, azaz vev!i oldalán, a közok-
tatási intézményekhez kapcsolódóan - pél-
dául az iskolák esetében- az a jelenség okoz-
hatja a problémákat, hogy a tálalókonyha 
és személyzete az étkezési szolgáltató üze-
meltetése alatt áll, míg az étkez! helység 
az iskola része. Ez sokszor okoz problémát 
a min!ségi diákéttermi szolgáltatás nyúj-
tás megvalósításában. Az “ebédl!k” multi-
funkciós terek, sok esetben nem ideálisak a 
körülmények a kulturált étkezés megvaló-
sításához (bútorok, világítás stb.). További 
problémát jelent az oktatási intézmények 
által étkezésre szánt id! rövidsége, mely 
nem támogatja a kulturált, egészséges étke-

2. ábra: A feltérképezési módszertan alkalmazásának eredménye a vizsgált közétkeztetési rendszeren
Forrás: saját szerkesztés, 2022
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zést, valamit hozzájárul az élelmiszer hulla-
dék mennyiségének növekedéséhez azáltal, 
hogy a gyerekeknek sietni kell, mert nincs 
elég idejük az adott étkezésre.

5. Összefoglaló
Tanulmányunkban a közétkeztetési ellátási 
láncok elemzésére használható módszertan-
ra tettünk javaslatot, majd a módszertan 
tesztelésének els! eredményeit esettanul-
mány formájában mutattuk be egy hazai 
közétkeztetési rendszer példáján. A közét-
keztetési ellátási láncok igen komplex rend-
szerek, számos olyan korláttal rendelkeznek 
(pl. közbeszerzés, élelmiszerbiztonság, köte-
lez! szolgáltatás nyújtás) mely más iparágak 
ellátási láncaiban nem jelennek meg. Éppen 
ezért kutatói szemmel nagyon érdekes rend-
szerek, de gyakorlati szempontból is számos 
el!nnyel jár megismerésük. Kutatásunk ele-
jén tartunk, és nagyon bízunk benne, hogy 
sikerül hasznos, értékes eszközt kifejleszteni 
a közétkeztetési rendszerek feltérképezésé-
re, elemzésére és ezáltal hozzájárulhatunk 
a környezeti, gazdasági, társadalmi szem-
pontból is fenntartható közétkeztetési rend-
szerek kialakításához.

A cikk az NKFI OTKA-K!137794-es pro-
jekt keretein belül készült.
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