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A fel nem használt, tartós élelmiszerek adományozásáról és a
magyarországi éhezés felszámolásáról

i.§

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletér ől szóló 2008. évi XLVI . törvény 15 . §-a a
(2a) — (2b) bekezdésekkel egészül ki :

(2a)A lejáró tartós élelmiszert az élelmiszer-kereskedelmi forgalmazó igazolható módo n
felajánlhatja olyan önkormányzati, állami, egyházi vagy civil szervezetnek, amelyi k
rászorulóknak juttatja el .
(2b) A szervezet az élelmiszer átvételét követően a forgalomba hozóval azonos módo n
felel az élelmiszer biztonságosságáért és fogyasztási min őségéért.

2. §

Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba és a rákövetkez ő napon hatályukat
vesztik.



Általános indokolás

Magyarországon évről évre egyre komolyabb problémát okoz az éhezés, amely a
gyermekeket kiemelten sújtja. Hazánkban legalább 50.000 gyermek rendszeresen
éhezik és további 200.000 gyermeket érint a minőségi éhezés. Miközben a kormány azt
állítja, hogy az elmúlt években jelent ősen megnőttek a közétkeztetésre szánt források, a
valóságban ez 10 milliárd forintnál is kevesebb összeget jelent, miközben n őttek az
élelmiszerárak és jelentősen megugrott a rászorulók száma . Ezzel a javaslattal
lehetőséget teremtünk arra, hogy a lejárt, vagy a lejárat előtt álló, de eladásra már nem
kerülő árukat az áruházak eljuttatásának a rászorulóknak. Habár vannak itthon is j ó
gyakorlatok, mint az Élelmiszerbank, azonban nincs egy országos intézményi és
költségvetési keret, mellyel könnyen elérhet ő lenne az ország minden pontja . A javaslat
elfogadása nagymértékben hozzájárulna a hazai éhezés csökkentéséhez .

Részletes indoklás

Az 1.§-hoz

A paragrafus az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéról szóló 2008. évi XLVI .
törvényt módosítja annak érdekében, hogy a két napón belül lejáró élelmiszert a
forgalmazó juttassa el a rászorulóknak.

A 2.§-hoz

Hatályba lépett rendelkezés
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Képviselői önálló indítvány (törvnyjavasla#)

Kövér László úrnak
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök úr !

Magyarország Alaptörvénye 6. cikk (1) bekezdése alapján mellékelten benyújtom A fel
nem használt, tartós élelmiszerek adományozásáról és a magyarországi
éhezés felszámolásáról szóló törvényjavaslatot .

Budapest, 2o16. január 20.

Szabó limea
független képviselő
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