Magyar termelők a közétkeztetésben
Október 8-án lezajlott a Termelők a közétkeztetésben című konferencia a
Hungexpon, az OMÉK keretein belül, a Digitális Termelői Piac Nonprofit Kft., a
KÖZSZÖV és a VIMOSZ társszervezésében. Az Agrárminisztérium és az
Agrármarketing Centrum (AMC) által szervezett OMÉK kísérőrendezvényén több
mint 100 szakmabeli vett részt. A rendezvény keretein belül a közétkeztetési
iparág fő képviselői ültek egy asztalhoz, hogy megvitassák az új 676/2020-as
közétkeztetési kormányrendelet nyújtotta lehetőségeket és nehézségeket.
Az új kormányrendelet lehetőséget teremt a magyar kistermelői és közepes
üzemméretű vállalkozások számára, hogy szabályozott módon megjelenjenek a
közétkeztetés mindennapjaiban, ezzel friss, egészséges, tápanyagban gazdag
élelmiszert juttatva a körülbelül 1,5 millió ember számára nap, mint nap.
Köszöntőbeszédében dr. Bognár Lajos élelmiszerlánc-felügyeletért felelős
helyettes államtitkár is említette, hogy ez mekkora lehetőség a több, mint 20 ezer
kistermelő részére, hogy bekapcsolódhatnak a közel 200 milliárd forint nagyságú
közétkeztetési iparágba. Gál Pál Zoltán a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók
Országos Szövetségének (VIMOSZ) elnöke hangsúlyozta, hogy milyen kihívásokkal
néz szembe a közétkeztetési piac a rövid ellátási láncra vonatkozó
jogszabályváltozásokból fakadóan, amit Zoltai Anna a Közétkeztetők,
Élelmezésvezetők Országos Szövetségének (KÖZSZÖV) elnöke több pontban
megerősített. Az új szabályozásban, a kistermelők és a közétkeztetők közötti híd
megteremtőjenként, a Digitális Agrár Stratégia keretében, a győri Széchenyi István
Egyetem gesztorálásával megvalósult Digitális Termelői Piac program vezetője, dr.
Czermann János pedig felvázolta, hogyan tud a Digitális Termelői Piac és a Közért+
digitális agrár integrátorként sikeresen megjelenni ebben az ökoszisztémában, segítve
a két oldal egymásra találását.
Az előadók soraiban Tóth Dávid a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
(NÉBIH) Vendéglátás és Közétkeztetés Felügyeleti Osztály osztályvezetője ismertette az
új rendelet gyakorlati alkalmazásának részleteit és megismerhettük Magyar Tibor, a
Közért+ Üzletágvezetője révén, hogyan tud a digitális adatszolgáltatással a Közért+,
mint a rövid ellátási lánc specialistája nagyban segíteni a közétkeztető cégeknek, hogy
az ellenőrzés során minden gond nélkül meg tudjanak felelni. Dr. Kovács Pál a
KÖZSZÖV gazdasági meglátásait taglalta részletesen, és bemutatta az érdekképviseleti
szerv javaslatát a közétkeztetési rendszer újra gombolásához. Az előadók sorát Süle
Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) alelnöke zárta sok pozitív, és
másolandó helyi, regionális kezdeményezések bemutatásával.

Az előadásokat egy panelbeszélgetés követte a szakági képviselők és iparági
szereplők eszmecseréjével. A korábbi felszólalók mellett az Agrárminisztérium
élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkárságának főosztályvezetője,
Luigitschné dr. Jánosi Eszter, Páger Zsolt a Hungast üzletfejlesztési igazgatója és
Sáfár Ferenc a VIMOSZ elnökségi tagja, a Biogastro Kft. ügyvezetője is felszólalt
az iparágat érintő beszélgetés során. Többek között említésre került, hogy mely
közbeszerzésre kötelezett szereplőknek kiemelten fontos az új rendelethez történő
alkalmazkodás, hogy mely termékek lesznek elfogadhatóak a közétkeztetési rövid
ellátási lánc (KREL) keretein belül, és ezt miként tudják a közétkeztetők beilleszteni a
hétköznapi munkamenetükbe. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a termelői,
beszállítói oldal és a közétkeztető szereplők között hosszú távon is szükség van a
Digitális Termelői Piac és a Közért+ által biztosított közcélú integrációkra, hiszen
logisztikai képességgel és kereskedelmi gyakorlattal segíti a termelők, beszállítók
piachoz jutását, és a közétkeztetők számára is magasabb szintű kiszolgálást biztosít. A
résztvevők egyetértettek abban is, hogy a közétkeztetés jövedelmezősége és az új
jogszabályok előírásai miatt a konferencián megkezdett párbeszéd mélyítésére van
szükség, melynek körében a jogszabályi környezet finomhangolására is javaslatokat
fognak kidolgozni.
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