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Paradoxon



Az Élelmiszerbank Magyarországon

• Alapítás: 2005

• Élelmiszerfeleslegek gyűjtése az élelmiszerlánc 

szereplőitől

• Szétosztás több, mint 300 szociális munkát végző 

szervezet segítségével 300 000 nélkülözőnek

• Logisztikai szervezés

• Élelmiszerek nyomonkövetése a végső átvevőkig



Gyűjtött és szétosztott mennyiségek



Centralizált disztribúció

• Élelmiszerbank központi raktárán keresztül

• Legalább egy nappal lejárat előtt

• Szétosztás több (sok) szervezeten keresztül

• Nagyobb mennyiségek is kezelhetők

• Homogén beszállítások vegyíthetőek

• Központi logisztikai adminisztráció

Átadó MÉB raktár
Karitatív 
szervezet

Rászorulók



Decentralizált disztribúció

• Központi raktártól távoli felajánlások

• Aznapi lejárat

• Kisebb mennyiségek (egy szervezet is ki tudja 

osztani)

• Logisztikai adminisztráció a résztvevő szervezetek 

bevonásával

Átadó
Karitatív 
szervezet

Rászorulók



Kihívások

• Megtalálni az optimális pontot az üzleti és 

társadalmi érdek között (ösztönzők 

segítségével)

• Rugalmas és megfelelő kapacitásokkal 

rendelkező átvevő szervezeti kör megtalálása

• Az élelmiszerek legrászorulóbb rétegeknek való 

eljuttatása



Közvetlen és közvetett hatások

• „Az élelmiszeradományoknak köszönhetően megspórolt 

összeget a legtöbben a közüzemi számlák kifizetésére 

költik, de volt, aki ennek köszönhetően tudta csak 

kiváltani az orvos által felírt gyógyszerét.”

• „Volt olyan család, aki kiírta a Facebook oldalára, hogy 

ha nem kapná az élelmiszeradományokat az, akkor már 

elvették volna a gyermekeit.”

• „A jóllakottság nyugalmat szül, ez pedig elégedettségben 

mérhető, valamint a konfliktusok számának 

csökkenésében.”

• „A program eredményeképpen az emberek sokkal 

nyitottabbak, őszintébbek velünk szemben, a program 

nagyon nagy pozitív hatást gyakorol rájuk és 

környezetükre.”



Az „Élelmiszer érték” 

Fórum az élelmiszerpazarlás és –

veszteség csökkentéséért 



Nemzetközi célkitűzések

• 2015 szeptemberében a 2030. évi fenntartható 
fejlesztési célok részeként az ENSZ Közgyűlése 
elfogadta azt a célkitűzést, amely szerint 
kiskereskedelmi és fogyasztói szinten a felére kell 
csökkenteni az egy főre jutó élelmiszer-hulladék 
mennyiségét, valamint csökkenteni kell az 
élelmiszerveszteséget a termelési és ellátási 
láncokban. 

• Az EU és a tagállamok elkötelezettek e cél elérése 
mellett. 

• Ezen célok magyarországi elérését támogatja a 
Fórum.



A Fórum létrehozásának és működtetésének 

fő céljai

• A magyarországi élelmiszerhulladék 
mennyiségének felmérése és jelentős 
csökkentése;

• Tudásmenedzsment és információáramlás 
erősítése az érintett felek között;

• Hazai és nemzetközi jó gyakorlatok, valamint 
már létező projektek felkutatása, bemutatása és 
adaptálása;

• Széles körű szemléletformálás és a cselekvési 
lehetőségek tudatosítása a témában.



Prioritások

• Kutatás(ok)

• Hierarchia
– Csökkentés

– Redisztribúció

– Valorizáció

• Jogszabályi környezet felmérése
– Szabályozás + önszabályozás összhangja

• Szemléletformálás

• A teljes élelmiszerlánc aktivizálása
– További tagtoborzás

– Projektek facilitálása



Tevékenységünk „profitja”



Fenntarthatósági szempontból

• 2016-ban kb 4000 tonna megmentett élelmiszer 

hatása fenntarthatósági szempontból

• 10 000 tonna CO2 lábnyom csökkentés

– Egy Gellért-hegy méretű erdő CO2 megkötése évente 

• 750 000 m3 vízlábnyom csökkentés

– Egy Keszthely méretű város éves lakossági vízfogyasztása



Visszajelzések partnereinktől 1

• Osztás közben gyermekek mondták: 

– „Ennyire szeretnek minket?” 

– „Nem is tudom mit ettem, de nagyon finom volt! Megmutathatom 

az iskolában?" 

– „Na, én ezt a joghurtot ma éjjel újra fogom álmodni”.”

• „Amikor a gyermek este 10 óra magasságában a kezemből veszi ki 

az élelmiszert és nekilát megenni, mert aznap még nem evett, 

amikor a 70 éves néni sírva veszi át az ételt és ezerszer köszöni 

meg, amikor a halálos beteg gyermek édesanya nem tudja 

megfelelően etetni gyermekét, és csak egy kis finomságot szeretne 

kérni a gyermekének, hogy utolsó heteit megédesítse, amikor 

családok teszik félre a büszkeségüket és felemelt fejjel mégis 

átveszik az adományt, mert tudják, hogy másnap nem lenne mit 

enniük... és még sorolhatnánk a meghatóbbnál meghatóbb, 

szomorúbbnál szomorúbb történeteket.”



Visszajelzések partnereinktől 2

• „Egyszer Karcsi, az ággyal együtt is alig 45 kg tömegű, 
50 éves emberke, még mielőtt elvenném szatyrát, 
rebegő pillákkal kérdezi: - Nincs véletlenül egy-két 
banán? Majd, amikor (végre) kézbe foghatta a 
gyümölcsöt, sovány, csontos arcán gyermeki, üdvözült 
mosoly áradt szét. Mintha élete legnagyobb ajándékát 
kapta volna meg.”

• „Az előző hónap végén egy fiatal, sovány hölgy sorban 
állás közben összeesett. Kiderült, hogy két napja már 
semmit sem evett, az azelőtti napokon is csak egy-egy 
zsemlét. A település szélén, albérletben lakott. Több 
kilométert gyalogolt az osztóhelyig.”

• Down-szidrómás rászoruló gyermek mondta: „Köszi 
néni-bácsi,sok-sok hámi jó! Néni-bácsi szeret!”





Köszönöm a figyelmet!

www.elelmiszerbank.hu

www.azelelmiszerertek.hu

http://www.elelmiszerbank.hu/
http://www.azelelmiszerertek.hu/

