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A kenyérellátás szervezési problémáiról 
 
 
A kenyér a magyarság életében kiemelt fontosságú, már-már szimbólum értékű eledel. 
Egyrészt „kenyéren és vizen” mondásunk is bizonyítja alapvető jellegét, másrészt a kenyér 
alapanyaga a búza a legmagyarabb növény, amit a magyar paraszt másként ÉLET-nek hív. 
De nemcsak a magyar kultúrában tölt be ilyen meghatározó szerepet a kenyér: az egész 
keresztény kultúrának meghatározó élménye a bor és kenyér, mondva vagyon: egyétek és 
vegyétek, ez az én testem. 
 
Egy szociálisan érzékeny, a keresztény értékeket felvállaló és magyar kormány számára 
tehát alapvető kötelesség, hogy meghallgassa és teljesítse az imát: „a mi mindennapi 
kenyerünket add meg nekünk ma”. 
 
Éppen ezért sem erkölcsileg, sem gazdasági-hatékonysági okok miatt nem tűrhető a 
kenyérellátás mai szervezetlen módja. Ez a rendszer sem az igazságos, tervezhető 
hozzáférést nem biztosítja, sem gazdaságosnak nem mondható. Ezért az államnak be 
kell avatkoznia, és meg kell szerveznie a kenyérellátás garantált rendszerét. 
 
Az első és legfontosabb: nem maradhat gazdátlan a kenyérellátás felelőssége: az 
önkormányzatok kötelezettségévé kell tenni a kenyérellátást. Miután piacgazdaságot 
építünk, nem kell kötelezően előírni, hogy az önkormányzatok saját tulajdonú 
pékségeikben, közalkalmazottak süssék a kenyeret, ezért az önkormányzat (megfelelő 
garanciák esetében, úri kedve szerint) a feladatot átadhatja vállalkozásoknak. Ugyanakkor 
az igazságosság és a kenyér árának kontrollálhatósága miatt nem megengedhető az, hogy 
valaki ezen a nemes ügyön nyerészkedjen, profitot termeljen, pénzt vonjon ki a 
kenyérellátás nemes ügyéből, ezért kenyeret csak Kht-k készíthetnek.  
 
A kenyér ügyével majdnem azonos fontosságú a pékek ügye. A rendszer gazdaságossága 
és az adószabályok jobb kihasználhatósága érdekében segíteni kell, hogy a pékek 
vállalkozóként dolgozzanak, akár saját, akár állami pékségben. Ugyanakkor a rendszer 
biztonsága miatt a pékek jövedelmét vállalkozóként is az államnak kell garantálnia, 
és a béremelés mértékét az államnak kell garantálnia a rosszul menő pékségekben is. 
 
Tulajdonképpen az olcsó és megbízható, mindenki számára hozzáférhető kenyérellátást 
már csak egyetlen dolog hátráltatná: az összevisszaság a kenyerek fajtájában, alakjában, 
minőségében. Ezért célszerű lenne ismét két fajta kenyeret engedélyezni, a kilós fehéret és 
a kétkilós félbarnát, illetve városban a zsemle, és kifli (ráadásul sós és vajas!) is 
megengedhető. Egy polgári társadalomban a differenciált igények kielégítése is fontos: 
ezek széleskörű kielégítését a kizárólag mozikban forgalmazható perecek biztosítanák. 
 
 
Lám, jó szervezéssel a nehéz problémákon is úrrá lehet lenni, és elérhető, hogy a 
kenyérellátás mai gondjai megoldódjanak, és végre minden önálló településen lehessen 
kenyeret kapni. Mindezt olcsón, kilóját háromhatvanért. 
 
Kincses Gyula 

2002. május 


