
   
 

A munkacsoportok első ülései 

A Maradék nélkül projekt négy munkacsoport (vendéglátás, élelmiszeripar, kereskedelem, 

civil közösségek) segítségével dolgozik az élelmiszerfeleslegek csökkentésén. A csoportok 

először 2016 októberében és novemberében ültek össze, hogy a pazarlás okait és 

lehetséges megoldásait megvitassák. 

A vendéglátás munkacsoport első ülése 

A vendéglátásban dolgozó szakemberek 2016. szeptember 20-án gyűltek össze először, hogy a 

szektorban keletkező élelmiszerfeleslegek okairól és esetleges megoldásokról beszéljenek. Az ülést a 

Maradék Nélkül és a Fórum az élelmiszerpazarlás ellen szervezte.   

A Földművelésügyi Minisztériumban (FM) megtartott ülésen megjelent a Nemzeti Élelmiszerlánc- 

biztonsági Hivatal (NÉBIH), az FM és a Magyar Élelmiszerbank Egyesület több képviselője, valamint a 

Felelős Gasztrohős Alapítvány, a Magyarországi Rendezvényszervezők és- szolgáltatók Szövetsége, az 

SGS és a Magyar Vendéglátók Ipartestülete is. 

A munkacsoport feladata, hogy 2017 szeptemberéig egy jó gyakorlatokból álló, mindennapokban is 

könnyen használható útmutatót hozzon létre a szektor szereplői számára. Ehhez elengedhetetlen a 

vendéglátásban rendszerszerűen fellépő problémák azonosítása és azok megválaszolása. 

Az ülésen elhangzott, hogy a legtöbb vállalkozás próbál a veszteségek megelőzésében aktívan részt 

venni, hiszen a felesleg nekik is súlyos károkat okozhat, viszont sok új technológiát mégsem tud 

kihasználni a szektor a magas ár, vagy a szaktudás hiánya miatt. További problémát jelent a pazarlás 

mennyiségének mérése- hiszen ez igen összetett és sokszor nem is történik meg a 

vendéglátóhelyeken. 

A munkacsoport tagjai megemlítették, hogy a készülő útmutatók hasznos eleme lenne egy egyszerű 

„auditrendszer”, melynek segítségével a vendéglátóhelyek folyamatosan ellenőrizhetnék a saját 

működésüket. 

Természetesen a vállalkozók erőfeszítései csak akkor lehetnek igazán hatékonyak, ha kellő figyelmet 

fordítunk a vásárlók és megrendelők tudatosságára és a háztartásokban keletkező 

élelmiszerhulladékok csökkentésére is, ezért a munkacsoport tagjai felhívták a figyelmet arra, hogy 

valódi eredményeket csak erős fogyasztói kommunikációs kampány segítségével tudunk elérni. 

Az élelmiszeripar, a kereskedelem és a civil közösségek munkacsoportok első ülése 

A Maradék nélkül projekt három munkacsoportja is egyszerre került megrendezésre 2016. november 

8-án. Több, mint 20 szakember gyűlt össze az élelmiszerlánc különböző részeiről, valamint az FM és a 

NÉBIH szakemberei is segítették az eszmecserét. 

Az első munkacsoport célja az volt, hogy a Maradék nélkül projektet megismerjék a résztvevők, és 

megismerjék a programban vállalt feladatokat. A munkacsoportok feladata, hogy 2017 

szeptemberéig egy jó gyakorlatokból álló, mindennapokban is könnyen használható útmutatót 



   
 
hozzanak létre a szektorok szereplői számára. Ennek teljesítésére minden munkacsoport háromszor 

tart majd ülést, illetve az ülések között online cserél véleményt a készülő útmutatókról. 

Az ülésen elhangzott, hogy érdemes lenne olyan eszközöket is megvizsgálni, melyek az egyszerű „jó 

gyakorlatokon” kicsit túlmutatnak, például a különböző folyamatfejlesztési eszközök nyújtotta 

lehetőségeket. A tagok arra is kitértek, hogy fontos lenne a lánc szereplői közötti logisztika javítása, 

hogy a feleslegesnek mutatkozó élelmiszereket a lehető leggyorsabban lehessen a rászorulóknak 

eljuttatni. 

Ezen az ülésen is kitértek a tagok arra, hogy a kommunikáció kulcsfontosságú a témában. Erősíteni 

kell egyben az élelmiszer reputációját (élelmiszer=érték) a lakosság körében, hiszen míg a vásárlók 

nem tekintenek igazi értékként rá, nehéz megértetni a pazarlás súlyát. 

 


