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Doró Viktória: Tavaly 11 ezer tonnányi élelmiszert 

sikerült megmentenie az Élelmiszerbanknak, amit 

partnerein keresztül 300 ezer nélkülözőhöz jutta-

tott el. 2019-ben várhatóan nőni vagy csökkenni 

fog ez a mennyiség?

Szabó Szilvia: A becslések szerint itthon évente 1,8 millió 
tonnányi élelmiszer kerül a szemétbe. Ebből mentett meg 
az Élelmiszerbank a múlt évben 0,6 százalékot, vagyis 
mintegy 11 000 tonnányi kidobásra ítélt, fogyasztásra még 
tökéletesen alkalmas élelmiszert. Ma Magyarországon ösz-
szefogással, tudatos élelmiszer-gazdálkodással reálisan 
80-100 000 tonnányi élelmiszert lehetne megmenteni egy 
év alatt. Bőven van tehát még növekedési lehetőség. 

2019-ben az Élelmiszerbank a múlt évhez viszonyítva 
várhatóan 10-15 százalékkal tudja majd növelni a rászoru-
lókhoz eljuttatott élelmiszer mennyiségét.

D. V. : Kiktől és milyen jellegű élelmiszereket vesz át 
az Élelmiszerbank? 

Sz. Sz. : Az Élelmiszerbank jelenleg több mint 60 gyártótól 
(Bonduelle, Coca-Cola, Dr. Oetker, Ferrero, KFC, Kométa, Mars, 
Mondelez, Nestlé, Nissin Food stb.) és 5 kereskedelmi lánctól 
(Aldi, Auchan, Metro, Tesco, Penny) veszi át azokat a ter mé-
keket, amelyeket valamilyen oknál fogva (közeli lejárat, 
csomagolási hiba, szezonalitás stb.) már nem tudnak 
forgalomba hozni. A hatályos jogszabályok értelmében 
kizárólag lejárat előtti élelmiszert veszünk át, és juttatunk el 
a rászorulókhoz. Az áruházaktól elsősorban pékárut és 
zöldség-gyümölcsöt, kisebb mértékben tartós élelmiszert 
kapunk. A gyártóktól, forgalmazóktól bármi érkezhet, a 
bébiételtől a rágógumiig változatos a paletta. Külön öröm, 
hogy ebben az évben az eddig is nagy mennyiségben 
kapott üdítőitalok és zöldségkonzervek mellett sok tej ter-
mék, húsáru és csokoládé érkezett a raktárunkba.

Az élelmiszert 350 szerződött partnerünkön keresztül 
juttatjuk el a nélkülözőkhöz. Nagyon fontos nekünk, hogy 
olyan karitatív szervezetekkel dolgozzunk együtt, amelyek 
valamilyen szociális munkát is végeznek, és az élelmiszer-
osztás „csupán” egy kiegészítő tevékenység számukra, 
amely megerősíti az alaptevékenységüket, utat nyit a 
rászorulókhoz.

D. V. : A mentett élelmiszerrel hány tonnányi szén-

dioxid nem került a levegőbe tavaly?

Sz. Sz. : 2018-ban a csaknem 11 000 tonnányi élelmiszer 
megmentésével több mint 26 000 tonnányi szén-dioxid 
nem került a levegőbe. Emellett nem ment veszendőbe az 
a Nagykanizsa méretű város éves vízfogyasztásával egyen-
értékű vízmennyiség sem, amit az élelmiszer előállításához 
felhasználtak. Mindezek a számok annak tükrében kie mel-
ten fontosak, hogy egyre nagyobb a környezetterhelés, és 
Magyarországon június 14-ig feléltük az ez évre eső erő for rá-
sainkat. Tehát minden megmentett kilogramm élelmiszer, 
amelyet nem fölöslegesen állítottak elő, amelyet nem kell 
megsemmisíteni, egy pici segítség a Földnek és ezzel esély 
a jövő generációinak az életre.
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ÉRTÉK 
A világon megtermelt élelmiszer csaknem harmadát 
kidobják, tehát vagy el sem jut a fogyasztókhoz, 
vagy a háztartásokon belül kerül a szemétbe. Míg 
a világon minden kilencedik ember éhezik, óriási a 
pazarlás a fejlett országokban. Nincs ez másképp 
Magyarországon sem – válaszolta kérdésünkre 
Szabó Szilvia, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület 
ügyvezetője.
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