
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Pénzügyi Bizottságának 
tagja 

Előterjesztés 

a Pénzügyi Bizottság részére 

j OU . szám ú előterjesztés 

a Kőbányai Egyesített Bölcsődék élelmezési programjáról szóló tájékoztatóról 

I. Tartalmai összegfoglaló 

A Pénzügyi Bizottság elnökeként kezdeményezem, hogy a bizottság tárgyalja meg a Kőbányai 
Egyesített Bölcsődék élelmezési programjának 2012 májusában történt lecserélésének 
körülményeit. 

ll. liatásvizsgálat 

Göncziné Sárvári Gabriella Intézményvezető Asszony megküldte az l. mellékletként az 
előterjesztéshez csatolt anyagokat az üggyel kapcsolatban. Ezekből megállapítható, hogy az 
élelmezési programra 5 árajánlat érkezett be. Ezekközül-szakmai és pénzügyi hátterük alapján
kettő, a Quadro Byte Számítástechnikai Szolgáltató ZRT Quadro Byte és a Mikroszerviz 
Informatika Kft. Microfalat nevű programja volt az, mely szóba kerülhetett az élelmezési program 
esetében. 
Az élelmezésvezetők, dietetikusoka Microfalatra összesítve 3 javaslatot, a Quadro Byte-ra pedig 7 
javaslatot adtak, ebben már benne van, hogy három élelmezésvezető mindkét programot javasolta. 
Bár a Quadro Byte örvendett nagyobb népszerűségnek, 709.295 Ft-os ára meghaladta a 
Microfalatét, ami 552.450 Ft-ba került. Az eltérés 156.845 Ft, ami azonban figyelembe véve az 
élelmezésvezetők egyöntetű kiállását a program mellett, szakmailag indokolható. 

III. Döntési javaslat 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi 

Bizottsága a Kőbányai Egyesített Bölcsődék élelmezési programjáról szóló tájékoztatót tudomásul 

veszi. 

Budapest, 2012. október 2. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

-~~-~ 
Dr. ,~ó Krisztián 

jegyző 

Tóth Balázs 
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Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat             Ikt.:198/2012 

1102 Budapest, Szent László tér 29. 

Dr. Szabó Krisztián  

Jegyző Úr részére 
 

Tárgy: adatszolgáltatás a Kőbányai Egyesített 

Bölcsődék élelmezési programjáról 

 

 

Tisztelt Jegyző Úr!   

 

 

Tóth Balázs Elnök Úr részére az alábbi tájékoztatást tudom adni az Egyesített 

Bölcsődéknél jelenleg is folyó élelmezési programra vonatkozó programváltásról, 

programfrissítésről.  

 

2011. augusztus 01.-től az OÉTI által „A rendszeres étkezést biztosító,szervezett élelmezési 

ellátásra vonatkozó táplálkozás-egészségügyi ajánlás közétkeztetők számára” kiadványban 

szereplő direktívák és a jelenleg működő Microfalat rendszer instabil volta miatt döntött úgy 

intézményünk, hogy új élelmezési programot vásárol, amely megfelel a mai elvárásoknak, 

illetve számolja a fenti leírásban szereplő követelményeket. 

 

Élelmezési programra az alábbiakban felsorolt cégektől kértünk árajánlatot: 

1. NutriComp Bt.1091 Budapest, Üllői út 179. (Nutri Comp) 

2. OPEN Szoftverház Kft.1047 Budapest, Baross utca 99. (LAKOMA-W szoftver) 

3. Computrend Kft.1117 Budapest, Fehérvári út 84/A (CT-EcoSTAT) 

4. Quadro Byte Számítástechnikai Szolgáltató ZRT 1033 Budapest, Polgár u. 1.(Quadro 

Byte) 

5. Mikroszerviz Informatika Kft 1144 Budapest, Gvadányi u. 87 (Mikrofalat) 

 

A megkeresett cégek mindegyikétől kaptunk vissza árajánlatot, amit a mellékletek 

tartalmaznak: 

 NutriComp Bt. -1. számú melléklet 

 OPEN Szoftverház Kft -2. számú melléklet  

 Computrend Kft. -3. számú melléklet  

 Quadro Byte Számítástechnikai Szolgáltató ZRT. -4. számú melléklet 

 Mikroszerviz Informatika Kft. -5. számú melléklet 

 

A beérkezett árajánlatokat a kerület intézményeiben dolgozó élelmezésvezetők, és 

dietetikusok részére eljutattuk, tőlük írásos javaslatot és indoklást kértünk. Az ajánlatokat az 

alábbiakban bemutatásra kerülő  szöveges összegzés és  táblázatos elemzés (13. számú 

melléklet) segítségével dolgoztuk fel.  

Az élelmezésvezetők, dietetikusok a Microfalatra összesítve 3 javaslatot, a Quadro Byte-ra 

pedig 7 javaslatot adtak, ebben már benne van, hogy három élelmezésvezető mindkét 

programot javasolta (a javaslatok a 6.-12. számú mellékletben találhatók).  

 

 



Szöveges összegzés: 

 

Intézményeink több mint 10 éve a „Microszervíz KFT”. által készített „Microfalat” 

élelmezési programot  használják. Ezen időszak alatt két meghatározó probléma 

fogalmazódott meg a fenti programmal kapcsolatban. 

Az egyik, alapvető probléma az volt, hogy az élelmezési programban keletkező 

úgynevezett másodlagos adatok nem egyeztek a programon belül. ( Pl. raktárkészlet összege 

eltért a havi összesítésben megjelenő raktárkészlet összegétől. Volt alkalom, hogy ez „csak” 

50 Ft-t tett ki, de volt példa rá, hogy közel 45.000 Ft-os eltérés mutatkozott. Ez egyértelműen 

nem felhasználói hiba, hiszen a felhasználó ezen adatokat nem tudja változtatni, ezt a program 

a háttérben számolja.) 

Ezekben az esetekben a havi összegért vállat rendszerfelügyelet segítségét kellett kérnünk. 

Tapasztalatunk az volt, hogy ez nem működött zökkenőmentesen. Napokat kellett várni a 

programozóra, volt amikor bevallotta, hogy pár napja van a cégnél, és nem ismeri a 

programot. Nem volt egy állandó kontakt személy, akivel a kapcsolatot tartani tudták volna az 

intézmények. 

Erre a problémára írtunk egy mentési programot, amellyel minden nap, a napi teendők 

végeztével lementik intézményeink a teljes élelmezési programot. Amennyiben eltérés 

mutatkozik a programon belül, akkor a legutóbbi mentéssel vissza tudják állítani az eredeti 

állapotot. Időközben kértünk fejlesztéseket a programban, de ezeket csak külön összeg 

fejében vállalták. Így, a rendszerfelügyelet okafogyottá vált, felmondásra került 2004–ban. 

A másik alapvető probléma az étlaptervezéssel kapcsolatban merült fel. A jelenleg használt 

programban, illetve az általuk küldött ajánlatukban szereplő programban is csak a Lindner 

Károly, Bíró György által szerkesztett „Tápanyagtáblázat” (Medicina, 1984.) című könyvben 

szereplő élelmiszerek tápanyagtartalmai szerepelnek. Amelyben pl. egyfajta virsli szerepel, 

holott virsliből van sertés, baromfi, füstölt, sajttal töltött, juhbeles, műbeles stb. és ezen 

különböző virsliket használják az intézményeink. 

A programban egyazon költséghelyre (pl. bölcsőde gyermek) nem lehet több étlapot 

felvinni. Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az egyre nagyobb számban jelentkező diétás 

étkezést igénylő gyermekek számára nincs mód külön étlapot készíteni. Így az ő 

tápanyagellátásukra nincs rálátásunk. Ez egy cukorbeteg gyermek esetén -ahol pontosan meg 

van határozva az étkezések szénhidrát tartalma – nélkülözhetetlen mind az élelmezési üzem 

dolgozóinak, mint a gyermek szüleinek, akik így pontosan nyomon tudják követni gyerekük 

diétáját, hozzájárulva a pontos inzulin adagolásához. 

 

Az általunk elektronikus módón felkeresett cégektől eltérő ajánlatokat kaptunk. 

Volt olyan ajánlat, ahol az étlaptervezési rész megfelel a fent ismertetett elvárásnak, de a 

raktárkészletet nem kezeli. (Nutricomp). 

A többi programnál az étlaptervezési részben voltak hiányosságok. (Lakoma, Microfalat). 

A Microfalat program az ismertetőjük alapján egy hatályon kívül helyezett 

kormányrendelet alapján, illetve ezzel párhuzamosan a korábban említett OÉTI ajánlás szerint 

számolja a tápanyag-felhasználást („a program megfelel a 67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM-

FVM-SZMM együttes rendelet előírásainak és az ÁNTSZ ajánlásainak”)  

A két direktíva nem azonos, nem lehet mindkettőt párhuzamosan figyelembe venni az étlap 

összeállításánál. 

 

 

 

 



A Quadro Byte az ajánlatában (mind az élelmezési üzem könyvelésében illetve 

étlaptervezés, tápanyagtartalom számításban) olyan programot mutatott be, amely megfelel a 

fent említett, intézményeinkben dolgozó szakemberek elvárásainak, illetve a hatályos 

követelményeknek. Folyamatos fejlesztést biztosít, további rejtett költségek nélkül a 

mindennapos használat közben felmerülő igényekre (pl. fruktóz tartalom kiírása az étlapra 

egy fruktóz érzékeny gyermek esetében). Ez költséghelyre tetszőleges számú diéta vihető fel. 

Minden esetben számolja a napi tápanyagbevitelt. Amennyiben eltér a kívánatos 

mennyiségtől, akkor figyelmezteti a felhasználót. Továbbá az esetlegesen változó ajánlások, 

kormányrendeletek naprakész frissítése a programban díjmentes.  

 

Mindegyiket mérlegelve az élelmezésvezetők véleményét figyelembe véve, úgy 

döntöttünk, hogy a Quadro Byte programot választjuk, ha paraméterei valóban megfelelnek a 

számunkra. 

Egy személyes találkozás lehetőségét kértük a Quadro Byte programot forgalmazó cégtől, 

ahol részletesen bemutatták számunkra azt, hogy pontosan mit tud, és hogyan működik az 

élelmezési rendszerük. A bemutatón meggyőződhetünk arról, hogy egy logikusan felépülő, az 

igényeinknek minden tekintetben megfelelő programról van szó.   

Ezek alapján választottuk a Quadro Byte élelmezési programot, az árajánlat 3. oldalán 

szereplő 1.1.’B’ verziót: 1 központ, 9 alraktár – vásárlását, bruttó 710.000,- Ft értékben. 

 

 

 

 

Budapest, 2012. május 24. 

 

 Göncziné Sárvári Gabriella 

 Egyesített Bölcsődevezető 



1. számú melléklet 





2. számú melléklet 



 



3. számú melléklet 









4. számú melléklet 

Kobanya
Öntapadó jegyzet
Quadro Byte











5. számú melléklet 

Kobanya
Öntapadó jegyzet
Microfalat







6. számú melléklet 





 

7. számú melléklet 8. számú melléklet 



9. számú melléklet 



10. számú melléklet 



 
 

 



 

 

  

11. számú melléklet 



 

 

 

12. számú melléklet 



{l számú melléklet 

Beérkezett árajánlatok összesítése, véleményezése 

Bruttó 

alapár Áfa összesen: Tanácsadás Rendszer Mindösszesen 
előnyök hátrányok program neve Tele- Betaní-

összesen: felügyelet/l 
Fejlesz- az első évben: 

pítés tás 
12 hóra 2 hóra 

t és 

Nurticomp 544 OOO Ft 27% 690 880 Ft O Ft O Ft O Ft nincs O Ft 690 880 Ft raktárat nem tud 
' 

kedvező az ára 
kezelni, ahhoz külön 
programot kellene 
venni 

Lakoma 828 OOO Ft 27% l 051 560 Ft O Ft O Ft O Ft nincs O Ft l 051 560 Ft havi felügyelet nincs, 
magas az ára 

és rendszerfirssítés 

Computrend (az 500 OOO Ft 27% 635 OOO Ft l 176 OOO l 811 OOO Ft 
ajánlat 500e-900e Ft 

nagyon magas a havi 
között lenne nincs nagyon magas az 

tanácsadás költsége: 
pontos ajánlat, a ára 

98e Ft+Áfa 
legolcsóbbat 
vettem) 
Quadro Byte 558 500 Ft 27% 709 295 Ft O Ft O Ft O Ft O Ft O Ft 709 295 Ft Jó az ára, az 

igényeinkenk 
maximálisan 
megfelel. A 
rendszerfelügyelet 
napi szintű. És 
azonnali 
segítségnyújtás 

Microfalat 75 OOO Ft 27% 95 250 Ft O Ft O Ft O Ft 457 200 Ft 552 450 Ft Az eddigi 

már megvan az 
tapasztalat: nem 
megbízható 

alapprogram, az ára 
problémakeze lés, 

kedvező 
ezért kapcsolat 2006 
óta nincs. 

---- -- --
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Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

lkt.:413 /2012 

Dr. Szabó Krisztián 
Jegyző Úr részére 

Tisztelt Jegyző Úr! 

Tárgy: további adatszolgáltatás 
Egyesített Bölcsődék 
programjáról 

a Kőbányai 

élelmezési 

Tóth Balázs Elnök Úr által megfogalmazott kérdésekre május vegen megküldtem 
tájékoztatásul az Egyesített Bölcsődéknél történt élelmezési program beszerzésére vonatkozó 
adatszolgáltatást. 

Előző levelemben részletesen leírtam a tényállást, azonban a mai napon megkapott 
kiegészítést kérő levelet olvasva jöttem rá, hogy a Microfalat cég tekintetében mellékletként 
megjelenített adatok nem teljesek. 

A Microfalat cég vezetője e-mailen küldte meg árajánlatát, amit egy válaszlevélben és annak 
mellékleteként is becsatolt Az e-mail levelében megfogalmazott árak és a csatolmányban 
szereplő árajánlat nincs összhangban. Az előző levelemben látható melléklet egy általánosan 
meghatározott árat tartalmaz, ahol a havi felügyeleti díj alatt egy bölcsődére érti a díjat. Jelen 
levelem l. számú mellékletét képező e-mailben foglaltak szerint a kilenc bölcsődére 
vonatkozó programfelügyelet díja 30.000.- Ft + ÁF Alhó. A táblázatunkban ennek az 
összegnek az ÁF Á-val emelt tizenkétszeres szorzata szerepel, mivel éves díjról beszélünk. 
V éleményern szerint az e-mail ben foglaltak az irányadóak, mivel ott konkrétan említi a kilenc 
bölcsődét, így ezzel számoltunk. 

Kérem tájékoztatásern szíves elfogadását. 

Budapest, 2012. szeptember 10. 

Tisztelettel: 

Göncziné Sárvári Gabriella 
Egyesített Bölcsődék vezetője 



From: Dr. Szigeti Tamás 
Date: 2012.03.13 16:21:57 
To: zsuzslfehervari@kobanyaíbolcsodek.t-online.hu 
Cc: Mikraszerviz Informatika Kft 
Subject: Re: árajánlat kérés élelmezési rendszerre 

Tisztelt Fehérváríné Mészáros Zsuzsanna' 

Kiibányai Egyesített Bölcsődék 
l !08 Budapest, Újhegyi sétány J 5-17 

Tel.íFax:+36 l 262 1041 
E-mail: gonczine.gabi@kobanyaibolcsodek.hu 

wwww.kobanyaibolcsodek.hu 

l. oldal, összesen: 2 tl!dal 

Örömmel és némileg meglepődve vettuk kézhez ajánlatké~ö levelüket. Tudomásunk szerint ugyanis Önók 
mind a mai napig a MicroFalat rendszert használják. azonban aktiv kapcsolatunk 2004-ben megszakadt 
Az. azóta eltelt időben rendszerünk számtalan fejlesztésen ment keresztűl részben a hardverek és operációs 
r.endszerek változásának. részben az időközben megfogalmazott felhasználói igényeknek eleget téve. 
Eppen a múlt évben készültünk el legfrissebb fejlesztésünkkel, amelyről önöket is értesítettük postai levélben 
valamint az általunk 1smert nevekre/e-mail cfmekre ( vaspalya@enternet.hu; 
aprajafalvabolcsode@enternet. hu; szivibolcsi@freemail. nu; cseperedo@freemaíl. hu. zsbolcsi@enternet hu; 
fecskefeszek@upcmail.hu; gyermeksz'getbolcsi@y!QJna.!LblLLís küldünk erről ínformaciók.at 
Jelen leveiUnkhöz csatolern a korábban Önök részére megküldött levelet és rendszerismertetőt Az. új 
programvemó alkalmas a régi rendszer adatainak pl. receptúrák. készletadatok alvételére Amennyiben erre 
fgényt tart, akkor az adatkonverziókat a helyszínen el tudjuk végezni (ennek költségét-kiszállás és munkadíj 
-az alábbi program ár nem tartalmazza). 

Amennyiben az upgrade programot 9 példányban még márciusban megvásarolja, ügy rendkivüli 
kedvezményként, a második példánytól kezdve a többire, a levelünkben szereplő árból további 50% 
kedvezményt nyújtunk. Így a kilenc példány upgrade programot 75.000.- Ft+ AFA (15.000 + 8x7.500) 
összegért kapja meg 
Figyelmébe ajánljuk opcionálisan a program távfelügyelet lehetőségél is. A kilenc bölcsőde eseién 
mindössze 30.000,- Ft+ AF Alhó összegért vállaljuk egy évig a felügyeletet március havi megrendelése 
esetén.Természetesen az internetes távfelügyelethez széles sávú internet kapcsolat szukséges 
Telefonon történő ígéretemnek megfelelően demo verziót is küidünk lemezen az üj programverzióból, amelyet 
munkatársam szabadsága miatt csak hétfőn tudunk postára adni. 
Kérem bármilyen kérdése merülne fel a továbbiakban a programmal vagy aJánlatunkkal kapcsolatban 
keressen bennünket az alábbi telefonon. 

T 061-3838-214 

Köszönjük megkeresését. 

Tisztelettel: 

Dr Szigeti Tamás 
ügyvezető 

----· Ong1nal Message -----
From: zsuzsifehervan@kobanvaibolcsodek t-oníine. hu 
To: mikroszerviz@mikroszerviz hu 
Sent: Tuesday. March 13, 2012 317 PM 
Subject: árajánlat kérés élelmezési rendszerre 

Tisztelt Hölgyem/Uram! 

Szeretnék Öntől a Kőbányai Önkormányzat Egyesített Bölcsődék 9 tagintézményének 
a számára részletes árajánlatot kérni az Önök által forgalmazott élelmezési programróL 
Kérem hogy az árajánlat részletesen tartalmazza a program leirását A kerületben 
müködő 9 bölcsőde mindegyike saját konyhaval rendelkezik minden konyhába naponta 
friss hozzávalókból készítik az ételeket. 
Az intézmények külön-külön rendelik meg az áruféleségeket mind a kilenc bölcsődébe 
kiszállitja azt a szállító, ahol az áru átvétele után a helyszínen történik a földesáru 



megtisztítása és az ételek megfőzéseelkészítése. 

Kó'bány(tÍ Egyesített Bölcsődék 
ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 15- J 7 

Tel./Fax:+36 l 262 l 041 
E-mail: gonczine.gabi(ij_>kobanyaibolcsodek.hu 

>vwww.kobanyaibolcsodek.hu 

2. old::il. összesen: 2 oldal 

Kérem, hogy az árajánlatot legkésőbb 2012.03.22 juttassa vissza a 
zsuzsifehervarí@kcbanyaibolcsodek.t-online.l}y email eimre. 

Köszönettel: 

Fehérváriné Mészáros Zsuzsanna 
Egyt':iirt:n H<Hc.-..~eva.-etd tklyeae-; 

! l 08 Budapest lJjheg}'Í ~tány l1N 17 
T~iíbx· ö6L-':61-..lú • .t.; 

.:.:012 09.1 O. 




