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Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy a következő testületi ülésen a levelünk 
mellékleteként küldött nyersanyag normákat szíveskedjenek megvitatni és elfogadni. 
 
A javaslatunk 8,5 %-os nyersanyagnorma emelést tartalmaz az előző évhez, pontosabban a 
2018-tól érvényes normához képest. 
 
Ennek oka, hogy az élelmiszerek, ezen belül is a közétkeztetésben leginkább használt 
alapvető élelmiszerek ára a hivatalos inflációs adatnál (ami egy képzeletbeli fogyasztói 
kosárból áll össze, melyben sok egyéb mellett csak egy tétel az élelmiszer) lényegesen 
magasabb mértékben emelkedett az elmúlt 1 évben, és nem mutatkoznak jelek arra 
vonatkozóan, hogy ez a tendencia megváltozna. 
 
Ennek alátámasztására levelünkben kivonatosan közöljük a Központi Statisztikai Hivatal 
legfrissebb adatait. A táblázat a közétkeztetés szempontjából érdemi élelmiszereket 
tartalmazza. (A levelünkben megtalálható linken a teljes táblázat, hónapokra bontva is 
megtekinthető.)  
 

3.6.2. Fogyasztóiár-indexek a termékek és 
szolgáltatások részletes csoportjai szerint  

Áru-, szolgáltatáscsoportok 
2019.  

szeptember 

Az előző év azonos időszaka = 100,0% 

Sertéshús 113,3 

Baromfihús 101,0 

Szalámi, szárazkolbász, sonka 106,0 

Párizsi felvágott, kolbász 108,0 

Hal 106,7 

Tejtermékek 104,7 

Sajt 104,3 

Liszt 107,2 

Rizs, hántolmányok 105,0 

Kenyér 108,5 



 

 
 

 

Pékáruk 108,8 

Száraztészta 105,2 

Cukor 106,1 

Burgonya 119,4 

Friss zöldség 104,6 

Tartósított zöldség 106,6 

Dió, mák, mogyoró 111,4 

Fűszerek, ételízesítők 105,3 

  
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 

  

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qsf002j.html 

 
A tapasztalataink alapján egyébként a valós nettó beszerzési árak a KSH adatainál jobban 
emelkedtek, például a friss zöldségek és gyümölcsök árai folyamatosan 25-30%-kal voltak 
magasabbak az év során, mint korábban. 
 
A jövőre vonatkozó kilátások sem kedvezők: valószínű a sertéshús árának további 
emelkedése, ami hatással lesz minden húskészítmény, valamint a baromfihús árára is. 
 
Mindezek miatt tisztelettel kérjük Önöket, hogy a megfelelő szolgáltatási színvonal 
fenntartása érdekében az általunk javasolt, és a valós áremelkedéseknél alacsonyabb 
értékben növekedő nyersanyagnormákat szíveskedjenek elfogadni. 
 
A táblázatban szereplő diétás nyersanyagnormák a diabetikus, könnyű vegyes, epekímélő, 
tej-tojás mentes diétákra vonatkoznak. A speciális, magasabb kockázatú diétás étkezések 
(gluténérzékeny, szigorú besorolású mogyorómentes, egyedi keresztdiéták stb.) 
elérhetőségét, árait minden esetben külön egyeztetnünk szükséges, mert a súlyos allergiás 
reakciók veszélye miatt az ételek előállítására, tárolására és szállítására olyan előírások 
vonatkoznak (alapanyagok, végzettség, technológia, tároló edények stb.), melyeket 
felelősséggel biztosítani csak alvállalkozó bevonásával tudunk. 
 
 
Kelt: Szentgotthárd, 2019. október 25. 
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