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Az élelmiszer pazarlás megszüntetésérő l

Az Országgyűlés megállapítja, hogy:
• Magyarországon évente mintegy 1,8 millió tonna élelmiszert dobnak ki, illetv e

semmisítenek meg. Ez Európán belül is kirívó adatnak számít, holott Európa a
harmadik legnagyobb élelmiszerpazarló kontinens a világon . Ugyanakkor hazánkban
jelenleg mintegy 3,5 millió olyára szegény ember él, akiknek a mindennap i
minimálisan szükséges élelmiszer megszerzése is gondot jelent;

. a még fogyasztásra alkalmas élelmiszerek megsemmisítése nem fogadható el szociáli s
szempontokból, hiszen sok embert a mindennapi éhezést ől lehetne megmenteni ;

• a még fogyasztásra alkalmas élelmiszerek megsemmisítése nem fogadható e l
gazdasági szempontból sem, mert annak előállítási, majd összegyűjtési és
megsemmisítési költségei jelentős veszteséget jelentenek;
a még fogyasztásra alkalmas élelmiszerek megsemmisítése nem fogadható e l
környezetvédelmi szempontból sem, mert el őállításukhoz felhasznált energia nem
megy veszendőbe, illetve a megsemmisítéshez nem kell további energiát felhasználni ;

• a még fogyasztásra alkalmas élelmiszerek szociálisan rászorulóknak történ ő
elszállítása és kiosztása az állam erre hivatott szervei, és a szociális feladatokat ellát ó
civil szervezetek segítségével lényeges anyagi ráfordítás nélkül, alapvet ően szervezési
feladatok ellátásával jelentősen csökkenthető lenne az ínségben szenvedők száma.

1 . Az Országgyűlés felkéri a kormányt, hogy
a) Dolgozza ki és májusi 1-ig nyújtsa be a még fogyasztásra alkalmas élelmiszere k

szociális célú felhasználására szolgáló törvényjavaslatot ,
b) Határozza meg, pontosan a még fogyasztásra alkalmas élelmiszerek fogalmát és ezek

kidobásának tilalmáról rendelkezzen ,
c) Jelölje ki azt az állami szervet, amely együttm űködik a civil szervezetekkel az

élelmiszerek átvételében és a szociálisan rászorulókhoz történ ő eljuttatásában .
d) Határozza meg azon feltételeket, amelyeket e tevékenységben résztvev ő civi l

szervezeteknek teljesítenie kell .

2 . Ez a határozat a közzétételét követ ő nap lép hatályba.

Indoklá s

A világszerte megtermelt élelmiszer, harmada, mintegy 1,3 milliárd tonna élelmiszer meg y
kárba évente. A világszinten is jelentős élelmiszerpazarlás csökkentésére Franciaországban
civil kezdeményezésre javaslat született, melyet a parlament egyhangúan elfogadott .
Franciaországban így már törvény akadályozza meg az élelmiszerek kidobását, illetve O
megsemmisítését, ez pedig jelentős javulást eredményezhet a hátrányos anyagi helyzetben



Tekintettel arra, hogy a kutatások szerint arányaiban Magyarországon van a legtöb b
létminimum alatt él ő , napi táplálkozási szükségleteit kielégíteni nem tudó szegény az Európai
Unióban, indokolt az élelmiszer-pazarlás elleni törvény mihamarabbi megalkotása é s
elfogadása.

Ennek a pazarlásnak a megszüntetését, de legalább csökkentését indokolja az éghajlatváltozá s
miatt – az élelmiszer előállítás terén is - bekövetkező változások .

Hazánkban jelenleg az élelmiszerek megsemmisítésének feltételeiről és módjáról szóló
56/1997. (VIII. 14.) FM-IKIM-NM együttes rendelet 3 . §-a rendelkezik, miszerint meg kel l
semmisíteni azt a hulladékot, amely sem takarmányozásra, sem más célra azért ne m
hasznosítható, mert műszeres vizsgálat nélkül megállapítható elváltozást mutat és/vagy a
laboratóriumi vizsgálat kórokozó mikroorganizmust, annak toxinját, állatgyógyszert ,
hozamnövelő szert, növényvédő szert, tisztító- és fert ő tlenítőszert, adalékanyagot, egyéb
vegyi anyagot, a jogszabályban megszabott határértéket olyan mértékben meghalad ó
mennyiségben, illetve egyéb veszélyes anyagot olyan mennyiségben mutatott ki, mely
egészségkárosodást okozhat, és ennek veszélyét az ismert eljárásokkal nem lehet
megszüntetni . E szabályból az következik, hogy azon élelmiszerek, amelyek e tiltó kritériu m
hatálya alá nem tartoznak fogyaszthatóak és szociális célra felhasználhatóak .
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Orsxá gyű lési határozati javasla t

Dr. Kövér László úr

az Országgyű lés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök úr!

Mellékelten - az Országgy ű lésrő l szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 28. § (4) bekezdése alapján
benyújtom Az élelmiszer pazarlás megszüntetésér ől szolé országgyűlési határozati

javaslatot .
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