
a megyében is megvannak az alapok, s megvan a szándék a megye gazdálkodó
egységeiben is. önmagunk gondjait megoldani, munkánkat segíteni a csúcs-
értekezlet után sem kis feladat, miként az országnak sem a nagyobb követel-
ményeknek megfelelni.

DR. FÜLE ISTVÁN

Az életszínvonal és a vendéglátás
összefüggései napjainkban
Nem múlik el talán nap, hogy a tömegkommunikációs eszközök ne foglalkoz-
nának valamilyen formában a lakosság életszínvonalának helyzetével, jövő-
beni alakulásával.

A kérdés joggal közérdekű: mindennapi életünk közegének milyensége
senki számára sem lehet közömbös, hiszen mnidenki a „saját bőrén" is
érzi ezt. Azaz, mindenki sajátosan a maga módján éli meg életszínvonalunk
változásait, különböző súllyal veszi figyelembe annak elemeit a mindenkori
szűkebb és tágabb társadalmi-gazdasági helyzetéhez és környezetéhez viszo-
nyítva.

Az életszínvonal alkotó tényezőiről, azoknak a hatásairól és méréséről szám-
talan tanulmány jelent már meg, többek között e folyóirat is foglalkozott már
vele. Anélkül, hogy megpróbálnám definiálni ezt a rendkívül komplex — sok
objektív és szubjektív elem viszonyát tartalmazó — fogalmat, fő vonalaiban
a következő tényezőket emelhetjük ki az életszínvonal alkotórészeiként:

a) fogyasztói infrastruktúra és társadalmi szolgáltatások,

b) a végzett munka (mennyisége, minősége, körülményei),

c) a lakosság jövedelme és annak reálértéke,

d) a jövedelmek felhasználása,

e) a lakosság vagyona
l.1 (M. K. K. E. Életszínvonal-statisztika, Tankönyvkiadó, 1981. Kézirat 7.,
8. oldal).

A fenti tényezők közül elsősorban a lakosság jövedelmét és fogyasztását hang-
súlyoznám, melyek a legközvetlenebbül érintik a vendéglátást, valamint e
két tényező esetében mondhatjuk el azt, hogy a legszorosabban összefonódnak
mindennapjaink során az életszínvonallal.

A következő táblázat szemléletesen mutatja be az életszínvonal 2 fő muta-
tójának dinamikai változását néhány időszakban (1. táblázat).2

Az egy főre jutó reáljövedelem és a fogyasztás növekedése különböző idő-
szakokban. (%)
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1966—1970
1971—1S75
1976—1979
1981—1085
tervezett

Reáljövedelem

ossz. vált.

35,0
24,9

8,8

6—7

évi ált.
vált.

6,2
4,5
2,1

1,2—1,4

Fogyasztás

ossz. vált.

29,5
23,3
11,7

7—9

évi ált.
vált.

5,3
4,3
2,8

1,4—1,8

A számok jól érzékeltetik, hogy az elmúlt közel 20 év alatt bizonyos időszakok-
ban, — melyeknek megvoltak a jellemző vonásai — hogyan csökkent a reáljö-
vedelmek és a fogyasztásnak a növekedési üteme. Ugyanakkor szembetűnő,
hogy az 1976—1979-es időszaktól — ha nem is nagyon jelentős mértékben, de a
fogyasztás növekedési üteme meghaladta a reáljövedelmét, ami egyben azt is
jelentette, hogy a lakosság a többletfogyasztását csak a megtakarítása rovására
tudta realizálni.
Az okok közismerten rendkívül összetettek, nem is ezek felsorolása a fontos,
hanem elsősorban a megoldandó feladatok „mikéntjén" van a hangsúly. Ugyan-
is a külső kedvezőtlen körülményeket egycsapásra nem tudjuk megszüntetni.
Azokhoz vagy tudunk gyorsan alkalmazkodni, vagy csak idővel, lassan, esetleg
nem. Az ún. belső okok létrejötte, jelenlegi szerepük, hatásuk is több tényező
eredője; kezdve az örökölt társadalmi és gazdasági viszonyainktól a fejlődés
göröngyös kaptatóin keresztül, (amely a jobbító szándék sokszor jóhiszemű, de
súlyos tévedéseivel volt kikövezve) egészen pl. a mai élet- és munkaerkölcsig.

A fogyasztás szerkezetének módosulása a következő jellemzőket foglalta
magába az elmúlt két évtizedben:

— az élelmiszerekre költött jövedelemhányad csökken,

— növekszik a fogyasztási cikkek aránya,

— ha lassan is, de nő a szolgáltatások aránya.

A fenti tendenciák — ütemében eltérően — a fejlett országokban is azonosak.
Magyarországon azonban — a csökkenő irányzat ellenére — még mindig magas
az élelmiszerekre és élvezeti cikkekre költött jövedelemhányad. Az 1982-es
háztartásstatisztikai adatok szerint átlagosan 43,36° 0-át költjük el jövedel-
münknek élelmiszerekre és élvezeti cikkekre.3 Megközelítőleg 10—12%-kal
magasabb ez az arány, mint a legfejlettebb országokban.

Táplálkozásunk mennyiségi és minőségi oldalait az elmúlt évtizedektől
napjainkig figyelemmel kísérve elmondhatjuk, hogy a mennyiségi szemponto-
kon már régebben túljutva, a táplálkozás minőségi vonásai kerültek előtérbe.
Ez a minőségi vonás viszont — miután egyben az élettani szempontból értéke-
sebb élelmiszerek fogyasztásának túlsúlyát is jelenti, — amely esetenként
magával vonzza a ma már drágább élelmiszerek fogyasztását, ami önmagában
nem lenne törvényszerű.
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Ügy érzem, hogy a mai ár- és jövedelemviszonyok között bárki számára
„pusztába kiáltott szó" lenne a kizárólag ún. egészséges, korszerű táplálkozásra
való agitatív felhívás. Legfeljebb a felhívás egyik oldala lenne igen egyszerűen
teljesíthető: hogy milyen élelmiszeranyagokat ne fogyasszunk!

Az eddig felsorolt gondolatok jegyében tekintsük át a vendéglátás élet-
színvonalhoz kapcsolódó szerepét és feladatait.

A vendéglátás a belkereskedelem egyik alágazataként a társadalmi újra-
termelés során a lakosság életszínvonalának alakulásában betöltött szerepét
tekintve — a fogyasztás szférájában tölti be alapvető funkcióját. Három szak-
ágazatot foglal magába:

1. munkahelyi vendéglátást,

2. idegenforgalmi vendéglátást (itt most egész szűken, csak a külföldi turiz-
musra gondolok),

3. kereskedelmi vendéglátást.

A szakágazatok ma különböző, időben, térben és a konkrét kereslet szélességé-
ben és mélységében is nagyon differenciált igényeket elégítenek ki.

A vendéglátás sokrétű feladatából, gazdasági és társadalmi jelentőségéből
csupán néhány tényezőt szeretnék kiemelni:

a) a lakosság és a külföldi turisták egyre magasabb színvonalú ellátása (étel-
és italellátás, vendéglátóipari szolgáltatások),

b) az alágazatnak a nemzeti jövedelemhez való hozzájárulása,

c) az élelmiszerfogyasztásban betöltött szerepe,

d) a megnövekedett szabad idő kulturált eltöltésének biztosítása (szórakozta-
tási és kulturális tevékenységek szélesítése),

e) az egészségesebb táplálkozásra nevelés.

E néhány feladat egyértelműen bizonyítja: a vendéglátás — mégha különböző
formában is pl. munkahelyi étkeztetés, szórakoztatás — mindennapjaink részé-
vé vált és szerepe egyáltalán nem elhanyagolható az életszínvonal befolyásolá-
sában. Természetesen, — és ezt nem is hagyhatjuk figyelmen kívül — tevé-
kenységét egy számára adott és egyre nehezedő gazdasági és társadalmi kör-
nyezetben kell elvégeznie. A vendéglátó vállalatok számára is vannak olyan
külső és belső célok, amelyeket nem adhat fel. Mint vállalat, a népgazdaság
egyik sejtje, gazdasági rendszer, amely korlátozott anyagi és személyi feltéte-
lekkel rendelkezik, meg kell, hogy feleljen bizonyos népgazdasági és társadalmi
elvárásoknak, (mint külső célok) ugyanakkor belső céljai — melyek természe-
tesen nem lehetnek függetlenek a külső céloktól: a fennmaradás, a tovább-
fejlődés, a dolgozók bérének növelése, a munkakörülmények javítása stb. a
feltétlen jövedelmező gazdálkodásra késztetik.
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S ez ma az egyik legnehezebb dolog. Mert mégis, hogyan lehetne a fenti
mondatokba foglalt CÉL-t közelebb hozni, kézzelfoghatóbbá tenni: „a vendég-
látás biztosítson magasszínvonalú ellátást, tiszta, kulturált környezetben. Az
ételek és italok minősége legyen mindenkor kifogástalan. A vendéglátás legyen
egyre nagyobb mértékben részese az ún. házon kívüli étkeztetésnek, egyre
nagyobb szerepet töltsön be így a háztartási munka megkönnyítésében és az
élelmiszerfogyasztásban. Mindezt elérhető árakon, udvariasan és mosolyogva."
Nem vagyok maximalista és nem is karikírozni akarom a vendéglátást, sőt!

A gond szinte ugyanaz, mint általában a népgazdaság legtöbb területén.
A célokat jól ismerjük a vendéglátásban is, s ezek a célok valóban szorosan
összefonódnak a lakosság életszínvonalával. Az eszközök is ismertek bizonyos
területeken, de a hangsúly a feladatok megoldásának mikéntjén van!

Tény az is, hogy a vendéglátás kiemelt feladata nem a népgazdasági egyen-
súly megteremtése, ebből a szempontból nem a legfontosabb alágazatok közé
tartozik a népgazdaságban. Ugyanúgy jelenleg objektív tényezők között kell azt
is elfogadnunk, hogy korszerűtlen hálózatot örökölt a múlttól a felszabadulás
után, alacsony fokú a gépesítettsége, s a dolgozók átlagkeresete az összes
ágazat közül a belkereskedelemben a legalacsonyabb.

A problémák megoldására gazdaságirányítás is igyekszik olyan közgazda-
sági feltételeket létrehozni, amelyben a vendéglátás csaknem kizárólag a saját
erejéből képes legyen feladatát jól és eredményesen ellátni. A létrejött új üze-
meltetési formák eddigi részeredményei azt bizonyítják, hogy a problémameg-
oldás jó úton halad. Vállalati és üzleti szinten is ugyanakkor vannak még olyan
ellentmondások, amely a rentábilis üzemeltetés és a központi (értsd Bk. M.)
intézkedések között vannak. Ilyen, már felfedezhető a jelenleg érvényben levő
osztálybasorolási feltételek követelménye, ezen belül pedig az ételválaszték,
szélessége, illetve menük biztosítása és a szerződéses, illetve jövedelemérde-
keltségű üzletek nyereséges gazdálkodása között.

Az 50-es évek legelején az üzemi étkeztetés fejlődése indult meg legelő-
ször, csak később a kereskedelmi vendéglátásé. A dolgozók napi egyszeri meleg-
étel ellátása fontos szociálpolitikai feladat volt akkor és az maradt átváltozott
formában ma is.

A 60-as évektől kezdődően, amikor már lassan megindult az idegenfor-
galom, s vendéglátásról is lehet beszélni, a növekvő életszínvonallal együtt
nőttek a vendéglátással szembeni követelmények. Ezek természetesen nemcsak
mennyiségiek, hanem gyorsan változó minőségi jellemzők is voltak egyben.
A jövedelmek növekedésével tehát az igények is differenciálódtak. Talán kissé
leegyszerűsítve azt mondhatnánk, hogy a vendéglátás fejlődésének első szaka-
szában az „együnk eleget", majd az „együnk jót" és ma úgy fogalmazhatunk,
„érezzük magunkat jól", amely magába foglalja az étkezés mennyiségi és minő-
ségi vonásait és a szórakozást, valamint egyéb vendéglátóipari szolgáltatások
iránti megnövekedett igényeket is.
A polarizálódott igényeket 2 nagy csoportba lehetne sorolni:

— alapellátási igények („csak" a szomjúság és éhség csillapítása). Az alapel-
látási igényekhez sorolhatjuk a munkahelyi étkeztetést is.

— differenciáltan magas színvonalú igények (minőségi étel- és italellátás, kör-
nyezeti körülmények, szórakoztatás stb.).
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A tömegétkeztetés, amelynek szervezett formája ma a munkahelyi vendéglá-
tásként magába foglalja a dolgozók, a gyermekek, és diákok étkeztetésén túl
az üdülők szervezett ellátását is, jelentős társadalmi funkciója a vendéglátásnak.

A szervezett tömegétkeztetés továbbfejlesztése nem csak társadalmi, gaz-
dasági, hanem politikai feladatként is értelmezendő.4 A munkahelyi vendég-
látásnak nemcsak abban van nagy szerepe, hogy ma már napi többszöri meleg-
étel-ellátást biztosít különböző formában (főétkezések, főétkezések közötti idő-
szakban, menük, ezen belül eltérő energiatartalmú, esetleg diétás menük, étlap
szerinti választék), hanem abban is, hogy így lehetősége van az egészségesebb(!)
táplálkozási szokások elterjesztésére tömegméretekben is.

Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy a gyermek- és diákétkeztetés
során egyben elősegíthetjük a helyes étkezési szokások alapjainak a lerakását
is (pl. étkezés gyakorisága, mennyisége, bizonyos élettanilag kedvező hatású
nyersanyagok megismertetése, étrendbe állítása).

A vendéglátó vállalatok ezen tevékenysége önmagában általában nem
jövedelmező, ezért az állam ártámogatásban is részesíti e tevékenységük ará-
nyában a vállalatokat. Természetesen minden vállalat arra törekszik, hogy
valamennyi tevékenysége, így a munkahelyi étkeztetés is jövedelmező legyen.
Ennek módszerei és eszközei ismertek a vállalatok számára, jórészt a meglevő
termelőkapacitás kihasználásához kapcsolódnak.

A másik kérdés a végzett munka minősége. A munka minősége mellett,
azzal természetesen szoros összefüggésben, annak eredményéről sem lehet meg-
feledkezni. Sajnos a kép meglehetősen vegyes: élénk és igen szürke színek is
találhatók a munkahelyi étkeztetés minőségi értékelésének palettáján. A komo-
lyabb gond — paradox módon, ami könnyebben javítható is lenne, az nem
elősorban az alacsony nyersanyagnorma, hanem — az odafigyelés, a munka
nagyobb szeretete. Annál inkább nagyobb figyelmet kell szentelni a munka-
helyi vendéglátásnak, mert a gazdasági növekedés jelenlegi és tendenciájában
is várható üteme mellett egyre nagyobb igény mutatkozik, majd a jövőben a
tömegétkeztetésen belül a munkahelyi étkeztetés iránt.

A szakágazatok közül a differenciáltan magas igények kielégítése elsősor-
ban az idegenforgalmi vendéglátás feladata, amellyel részletesen nem kívánok
foglalkozni. Itt van még legjobban azoknak a feltételeknek az összessége, me-
lyek lehetővé teszik a vendéglátás számára a vele szemben támasztott követel-
mények maximális teljesítését. Tény, hogy az idegenforgalmi vendéglátás valu-
takitermelése a legkedvezőbb, s hogy a hozzánk látogató külföldiek a vendég-
látásuk során szerzett tapasztalataikon keresztül ítélik meg hazánkat is. Nem
vitás ezen a téren sem a vendéglátás jelentősége, s ebben az esetben közvetetten
függ össze a mi életszínvonalunkkal.

Ugyanígy a kereskedelmi és a munkahelyi vendéglátásban is mindennapi
a vendégek és a dolgozók találkozása, az üzletekben s itt már a szolgáltatások
közvetítése során, közvetlen hangulatbefolyásoló szerepe van a vendéglátás
színvonalának. Az eddig elmondottakból az is kitűnik, hogy túlzott leegyszerű-
sítés lenne, ha az igények differenciálását csak alapigényekre és magas szín-
vonalú igényekre osztanánk fel. E két pólust talán legjobban képviselő szak-
ágazatokról már szóltam, de nem esett még szó a kereskedelmi vendéglátásról,
amely az igények polarizációját követve a két szélső között helyezkedik el.

Itt azonban az „arany középút", a két szakágazat közötti jellegtelen elhe-
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lyezkedés, sodródás, a biztos süllyedést jelenthetné a vállalatok számára. A
megoldás is jó úton halad: a pólusok felé történő reális közeledés. A szakágazat
— jellegének megfelelően — feladat

a) olyan új típusú üzletek, értékesítési formák létrehozása, melyek speciális
kínálattal, megfelelő gyorsasággal és adottságokkal rendelkeznek a forgalom
lebonyolítására. (Az alapellátási igények felé való közelítés.)

A másik csoportba
b) azon kereskedelmi üzletek tartoznak, melyek a választékos árukínálat mel-

lett a kultúrálódás és szórakoztatás feladatait is el tudják látni. Ilyen jellegű
törekvéseknek már szép példái láthatók a vendéglátásban, pl. az irodalmi
eszpresszók és kávéházak 1982. év elején megrendezett I. országos találko-
zója, valamint ennek folytatásaként 1984. január—február havában sorra-
került V. országos találkozója a budapesti Korona Pódiumon. (A differen-
ciáltan magas színvonalú igények kielégítése felé való törekvés.)

Mindkét „közelitési irányban" nagy számmal szerepelnek az új üzemeltetési
formában működő üzletek, amelyek már bizonyítják a megújhodás szellemének
igényét és meglétét, nem beszélve azoknak a vállalati nyereséghez való jelentős
hozzájárulásáról.

Természetesen nem elég erre a „jó útra" rálépni, hanem azon tovább is
kell haladni. Na igen.. . mondhatják sokan, de hogyan? Biztos, hogy sok, olcsó
és jól hangzó mondatot lehetne most leírni, de azzal nem jutnánk előbbre.
Ugyanakkor Dr. Tatai Ilona—Dessewfy Olivér: A vállalati stratégia c. tanulmá-
nyában az alábbi gondolatot veti fel. „Alig képzelhető el olyan gazdasági hely-
zet, melyben ne lehetne pénzttermő ötleteket előállítani. Legfeljebb arról van
szó, hogy nehezebb gazdasági körülmények között több és jobb ötletre van
szükség". Természetesen azért itt sincs szó arról, hogy teljesen üres zsebbel kell
nekiállni az ötletek megvalósításának, de mindenesetre gondolkoztatásra kész-
tet. A szerzők által felsorolt vállalati stratégia elveket (ld. részletesen a tanul-
mányban) én még kiegészíteném eggyel: az illeszkedés, stabilitás, kockázat, fej-
lődés és önfinanszírozás elve mellé az adaptálás készségét is odatenném. Ugyan-
is ennek hiányában nemcsak a vendéglátó vállalatok szenvednek. Magyarul:
több olyan értékesítési-termelési módszert, technikát nem tudunk (vagy nem
akarunk?) átvenni, melyek már jól beváltak külföldön. Nyilvánvalóan a hazai
viszonyokhoz igazítva azokat.

De maradjunk most a vendéglátásnál! Altalános vélemény, hogy a market-
ting vendéglátóipari alkalmazása a három idegenforgalmi vendéglátó vállalat
kivételével, még igen kezdetleges. Egy francia tanulmány5 tömören összegezi
a leggyakrabban hangsúlyozott és javasolt ösztönzési módokat:
— az egészséges táplálkozásra irányuló motivációt, olyan választék kialakítását,

amely jobban alkalmazkodik a mostani életkörülményekhez és feltételekhez,
— az ínyenc-örömök keresését és a fantázia szerepét emeli ki elsősorban.
Ezek az ösztönzők különböző vendégkörök, rétegekhez vezethetik el a szakem-
bert. A kereskedelmi vendéglátásnak a tömegétkeztetés kérdését is meg lehet
oldani — túlmenően a már régebben folytatott előfizetéses étkezések lebonyo-
lításán — figyelembe véve a mai életkörülményeket és lehetőségeit. Néhány
ezek közül:
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— a hazai ár- és jövedelemviszonyok,

— a felgyorsult életritmus,

— a házon kívüli tartózkodás megnövekedett ideje, az ebben érintettek ki-
bővült köre,

— a szabadon elkölthető jövedelemhányad csökkenése,

— a vendéglátó vállalatok rendkívül szűkös fejlesztési lehetőségei... stb.

Külföldön már évtizedek óta jól bevált a tömegigények kulturált és gyors ki-
elégítésére az ún. „fast-food" (szabadon: gyorsétkeztetés) rendszer.

Nálunk is vannak már régóta gyors kiszolgálást biztosító étkeztetési for-
mák és megvan a lehetősége hazánkban is a külföldiekhez hasonló üzlettípusok
kialakítására. Ám az olcsó kulturált kiszolgálást és környezetet, valamint gyors
és állandóan jó színvonalú büfé és étteremstandardok helyett továbbra is a
sokszor leromlott színvonalú önkiszolgáló és más egyéb jellegű egységek
működését erőltetjük. A gyorsétkeztetés, jellemzői között olyan szűk, speciális
étel- és italkínálat is szerepel, amely nem mond ellent az egészséges táplálko-
zásnak (sőt! pl. édestészták helyett krémek, fagylaltok szerepelnek a válasz-
tékban) . Továbbá:

— olcsó (15—20 Ft között mozog a legdrágább étel ára),

— gyors (egy vendég kiszolgálási ideje 20—30 sec),

— az ételek és italok el is vihetők,

— kulturált környezetet biztosíthat.

Természetesen az üzemeltetők szempontjából sem mellékesek az előnyei:

— viszonylag kis beruházást igényel,

— jól kialakított standardok tovább csökkenthetik a költségeket,

— nagy féríőhelykihasználtság,

— kis élőmunkaigény,

— a választékelemek nagyfokú előkészítettsége,

— a racionálisabb munkaszervezés lehetősége... stb.

Valójában már vannak kezdeményezések hazánkban is bizonyos üzlettípusok
kiépítésére. Az eddigi próbálkozások közül akad jó úton haladó, van amelyik
biztos holtvágány, de a vállalatok mellett a vállalkozó szellemű „magánerő" is
a porondra lépett valós igényeket kielégítve, ugyanakkor némely esetben minő-
síthetetlen színvonalon!



Befejezésül: természetesen nem „gyógyszert" szerettem volna felírni e
sorokban a vendéglátás életszínvonalunkhoz kapcsolódó feladatainak problé-
máira, valamint minden bizonnyal torzíthatnak is a keresleti irányok katego-
rizálásai és a talán túlzó egyértelműséggel hozzárendelt szakágazati feladatok.
Csupán rávilágítani kívántam azokra a szakmai területekre, (s mindezt a
továbbgondolás céljával), amelyeken a vendéglátás még többet tehet a
feszültségekkel amúgyis terhes mindennapjaink könnyebbé tételére, ugyan-
akkor még többet vállalva a társadalmi étkeztetés nehéz feladatának meg-
oldásában.
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