
 

 
   

 

 

LEVÉL 

Dátum: 2019. november 26. Oldalak száma: 1/3 

Címzett: Telki Község Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal 
2089 Telki Petőfi S. u. 1. 
Deltai Károly Polgármester 

Feladó: Hungast Vital Kft. 
Herczeg Csaba piacfejlesztési igazgató 
1119 Budapest Fehérvári út 85. 

Telefon:  Telefon: +36 30 251 2616 

E-mail: polgarmester@telki.hu E-mail: varga.andrea@hungast.hu 

Hiv. számuk:  Hiv. számunk:  

Tárgy: Áremelési javaslat 2020. 
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Önök és társaságunk közt 2007. október 25. óta Vállalkozási szerződés van érvényben a közétkeztetési feladatok 
ellátására.  

A korábbi Közbeszerzési Törvény hatálya alatt köttetett, határozatlan idejű Vállalkozási szerződésünk 5.12., 6.1, valamint 
6.2. pontjai csak a nyersanyagnorma emelését teszik lehetővé évenként egy alkalommal, a KSH által közzétett előző évre 
vonatkozó fogyasztói árindex alapján.  

Számításainkkor tekintettel vagyunk a Központi Statisztikai Hivatal által közölt adatokra, ugyanakkor már a tavalyi 
évben is jeleztük, hogy meglátásunk szerint ezek nem megfelelően követik le a gazdasági folyamatokat – mind az 
étkeztetésre, mind az élelmiszerekre vonatkozóan – észrevételünket alátámasztja a Hivatal által részünkre nyújtott 
tájékoztatása fenti tételek számításának módszeréről. (1-2 sz. melléklet)  

Továbbá lényeges kiemelnünk, hogy a KSH kalkulációja során a fogyasztói kosarába más arányban kerülnek a termékek, 
nem „közétkeztetés specifikusan” számítódnak.  

Emiatt is fontos, hogy ismertessük a saját statisztikánk szerinti élelmiszer áremelkedési mutatót, amely éves szinten 
(2019. augusztusi adat) 8,65% annak ellenére, hogy központi beszerzésünk minden lehetséges „jó gyakorlatot” 
érvényesít. (pl.: a gyümölcs nagy mennyiségű vásárlása és bérelt hűtőházban tárolása). 

A KSH által 2019. augusztus és 2018. augusztus közötti időszakra vonatkozó publikált fogyasztói árindex mértéke: 3,1 %. 
ugyanezen időszakot tekintve az élelmiszer árak 5,6% - kal növekedtek. 
 

Termékspecifikus KSH adatok az elmúlt 1 év vonatkozásában: 

 Burgonya, zöldség, gyümölcs: 13,7% 

 Sertéshús: 11,5%  

 Liszt: 11,3% 

 Péksütemény: 10 % 

 Kenyér: 8,4% 

 Tej: -5,2% 
https://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/hu/document/far1908 
 
A szolgáltatásunkat érintő költségtényezők között a legjelentősebb változás, az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is a 
munkabérek tekintetében érezhető. A munkaerőhiány ma már evidenciának számít. A folyamatos munkaerőhiány 
mellett a munkavégzés minőségének fenntartása is napi szintű kihívás.  
 
Ráfordításaink közül arányaiban a bérköltségek növekednek legdinamikusabban. A minimálbér növekedése 2020/2016 
években: 45% míg a garantált bérminimum változása ugyanezen időszakban 63%.  

2019 július és 2018. július között a KSH adatai szerint az átlagbérek 10,6 %-kal nőttek 
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/ker/ker1906.html, ezt azonban a vendéglátásban, közétkeztetésben 
tapasztalt munkabér-növekedés jelentősen túlszárnyalja. 

A munkaerőhiány és a bérek „elszabadult” növekedése beszállító partnereink körében is nehézségeket okoz, komoly 
erőfeszítéssel tartható fent a biztonságos ellátás.  

 
 

https://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/hu/document/far1908
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/ker/ker1906.html
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A tavalyi évhez hasonlóan mellékletként csatoljuk továbbá a legfrissebb piackutatásunk eredményeként összeállított 
kimutatást Budapest és környéke általános iskolai közétkeztetésének 2019. évi egységárairól, amelynél nem volt 
releváns a szolgáltató kiléte, sokkal inkább az árak egymáshoz viszonyított nagyságrendje.  

Az összehasonlítás szerint a telki egységáraink még mindig messze elmaradnak a környékbeli eladási áraktól, még 
azoktól is, amelyeknél a tálalási feladatokat nem a szolgáltató, hanem a megrendelő végzi, tehát ezek a költségek meg 
sem jelennek az árakban (3. sz. melléklet).  
 

Fentiek alapján a jelenlegi árak és díjak 14,7%- kal történő általános növelését javasoljuk: 

 

Költségemelkedés mértékének súlyozása  

  Súly arány 
KSH 

adatok 
Hungast adatok 

Élelmiszerek, élelmi anyagok 45,00% 5,60% 8,56% 

Összbérköltség 40,00% 10,60% 15,70% 

Egyéb költségek (energia, szolgáltatások) 15,00% 2,80% 4,30% 

ÖSSZESEN 100,00% 7,18% 10,78% 

 
 
Az 1 évvel ezelőtti áremelési javaslatunk érvényesítéséhez hasonlóan 2020-ban is két lépcsőben javasoljuk a 
felzárkóztató áremelés végrehajtását: 
 

1. lépcső  2020. január 1-től  9,00% 
2. lépcső  2020. szeptember 1-től  5,20% 
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Bármely felmerülő kérdés esetén állunk rendelkezésükre, hogy javaslatunk részleteire kitérhessünk! 

Várjuk szíves visszajelzésüket és együttműködő jóváhagyásukat! 

 
Üdvözlettel: 

 
 

Herczeg Csaba 
Piacfejlesztési igazgató 

 
 
 
 
 
 
Mellékletek:  
1. sz. melléklet: KSH tájékoztatás élelmiszer fogyasztói árindex 
2. sz. melléklet: KSH tájékoztatás szakági infláció árindex 
3. sz. melléklet: Budapest és környéke általános iskolai közétkeztetésének 2019. évi egységárai 

 

 


