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Az Országgyűlés

. . ./2016. (. . .) határozata

a fel nem használt élelmiszerek adományozásáról

Az Országgyűlés, tekintettel a Magyarországot sújtó éhezésre, annak felszámolása
érdekében a következőkről határoz :

I . Az Országgyűlés felhívja a kormányt, hogy tegye lehetővé, hogy a fel nem használt
tartós élelemiszereket az élelmiszer kereskedelmével foglalkozó üzletek és
vállalkozások (továbbiakban : kereskedők) eljuttathassák a rászoruló emberek
számára .

2. Az Országgyűlés az I . pontban meghatározott célok érdekében felhívja a kormányt,

a) tegye lehetővé, hogy a fel ném használt, lejárat előtt álló, vagy lejárt, de emberi
fogyasztásra alkalmas, eladhatatlan, gyártási hibás, hibás csomagolású, vagy
sérült tartós élelmiszereket a kereskedő eljuttathassa a rászorulóknak ;

b) hozza meg a szükséges jogszabályi módosításokat és tegyen meg minden t
annak érdekében, hogy a kereskedők átadhassák az élelmiszeradományokat a z
élelemiszer kiosztását végző egyházaknak, civil szervezeteknek, települési
önkormányzatoknak ;

c) a költségvetési szabályokat oly módon kialakítva terjessze az Országgyűlés elé,
mellyel létrehoz egy olyan pályázati alapot, mely az egyházak, civil szervezetek ,
települési önkormányzatok számára biztosít forrásokat a z
élelmiszeradományok elszállítása és kiosztása céljából ;

d) csökkentse a kereskedőkre nehezedő adminisztrációs terheket annak
érdekében, hogy érdekeltek legyenek a fel nem használt élelmiszere k
adományozásában;

e) garantálja, hogy az adományok elsősorban azokhoz a háztartásokhoz jussanak
el, amelyben az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a z
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 14o%-át;

f) tegye lehetővé, hogy azok a kereskedők, akik részt vesznek ebben a
programban, adóalap csökkentő tételként számolhassák el az
élelemiszeradományt.

3. Az Országgyű lés jelen határozatával felhívja a Kormányt

a) hogy a helyi önkormányzatokkal, az egyházakkal, a civil szervezetekkel é s
egyéb társadalmi mózgalmakkal közösen tegyen meg mindent e célo k
megvalósításáért, valamint hogy a helyi önkormányzatok, az egyházak, a civil
szervezetek véleményezésükkel és javaslataikkal közreműködhessenek a
szükséges jogszabályok el őkészítésében és a program végrehajtásában;



b) hogy a jogszabályokat megalapozó költségvetési számításokat tegy e
hozzáférhetővé az adott területre hatáskörrel rendelkező minisztérium
honlapján, normál és akadálymentes formában egyaránt.

4. Az Országgyűlés jelen határozatával felhívja a Kormányt; hogy a szükséges
módosításokat legkésőbb 2016 . április 15-éig terjessze az Országgyűlés elé .

5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba .



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 jelentősen megnőttek a közétkeztetésre szánt
források, a valóságban ez io milliárd forintnál is kevesebb összeget jelent, miközbe n
nőttek az élelmiszerárak és jelentősen megugrott a rászorulók száma . Habár vannak
itthon is jó gyakorlatok, mint az Élelmiszerbank, azonban nincs egy országo s
intézményi és költségvetési keret, mellyel könnyen elérhet ő lenne az ország minde n
pontja. A javaslat elfogadása nagymértékben hozzájárulna a házai éhezé s
csökkentéséhez.

E határozat értelmében, a jövőben lehetőség lenne arra, hogy a fel nem használt
tartós élelmiszereket a forgalmazó civil szervezetek és egyházak közreműködésével
eljuttathassák a rászorulóknak. A javaslat értelmében ehhez az adminisztrációs
terhek csökkentésére van szükség, továbbá létre kell hozni egy olyan pályázati alapot ,
mely a civil szervezeteket, egyházakat segíti az élelmiszerek rászorulókhoz történő
eljuttatása érdekében. A forgalmazókat adókedvezménnyel ösztönöznénk az
élelemiszerek adományozására . Célunk, ezzel az, hogy a fel nem használt élelmiszerek
ne megsemmisítésre kerüljenek, hanem felhasználják azt az éhezés elleni harcban .

Habár ezt a javaslatot a parlament illetékes bizottsága már egyszer elutasította, a
leszavazással egyidőben Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter a francia
nagykövettel folytatott tárgyalása után azt nyilatkozta, hogy a nemrég elfogadott
francia törvényhez hasonló élelmiszerpazarlás elleni javaslatot nyújthat be a kormán y
a közeljövőben. Vagyis kötelezővé tennék, hogy az áruházak ne megsemmisítsék ,
hanem a rászorulóknak adják oda a fel nem használt élelmiszert . Úgy tűnik, a balkéz
nem tudja, mit csinál a jobbkéz, de örülünk, hogy a kormány részéről van hajlandóság
a javaslatunk átvételére .



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Határozati javaslat

Kövér László ,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök űr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI . törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján
„a fel nem használt élelmiszerek adományozásáról” címmel a mellékelt
országgyűlési határozati javaslatot kívánom benyüjtani .

Budapest, 2016. február 17 .

Szabó Tímea
PM
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