
Élelmiszer-hulladék csökkentése 

 

Naponta a világon mintegy 25 ezer ember hal éhen, miközben évente 1,3 milliárd tonna 

élelmiszer-hulladék keletkezik. 

Magyarországon a becslések szerint évente mintegy 1,8 millió tonna élelmiszer-hulladék 

keletkezik. Ebből 400 ezer tonnát tesz ki a lakossági élelmiszer-hulladék.  Magyarországon 

háztartásonként ez évi közel 50 ezer forintnyi kidobott „pénzt” vagyis ételt jelent. 

 Bár az ipar jár az élen, a magyar háztartások pazarlása szintén jelentős. Családonként 

nagyjából 100 kilóra rúg. Máshonnan közelítve: minden magyar háztartás az összes 

megvásárolt élelem 10 %-át kidobja, azaz minden 10 család elláthatna élelemmel egy 11-

et a kifizetett, de soha meg nem evett fölöslegből.  

A pazarlás egyik vesztese maga a fogyasztó, hiszen pénzt dob ki az ablakon. De ennél is 

többet veszít a környezet. Egyrészt a többlettermelés révén veszendőbe menő 

élelmiszer-alapanyagot, valamint az előállítás, szállítás, csomagolás során felhasznált 

nyersanyagot (pl. víz, üzemanyag, csomagoló anyag, stb.).  Földünk legnagyobb 

vízfelhasználója (és sok esetben vízpazarlója is) a mezőgazdaság, ugyanakkor 

bolygónkon közel 2 milliárdra tehető azok száma, akik nem jutnak naponta tiszta 

ivóvízhez. Tehát minden kárba vesző falattal értékes ivóvíz is elveszik. A számok 

megdöbbentők, ha figyelembe vesszük, hogy egy kilogramm marhahús előállításához 

10.000 liter vízre van szükség. 

Ugyanakkor maga a mezőgazdaság a teljes üvegházhatású gázkibocsátás mintegy 22%-

ért felelős. Talán kevesekben tudatosul, de a kidobott élelmiszer (nem megfelelő 

hulladékkezelés esetén) veszélyes gázokká (főleg metánná) bomolva a levegőbe kerül, 

és nagymértékben hozzájárul az üvegházhatás növeléséhez, illetve a vizszennyezéshez. 

Minden egységnyi kidobott élelmiszer 4,5-szer annyi szén-dioxiddal egyenértékű 

üvegházgáz kialakulásához járul hozzá. 

Az EP képviselők célja, hogy a 2014-es szinthez képest 2025-re 30%-kal, 2030-ra pedig 

50%-kal csökkenjen a most évi 88 millió tonna kidobott élelmiszer mennyisége. 

Mit tehetünk? 

• Ügyeljünk arra, hogy inkább minőségi, egészséges és fogyasztható 

mennyiségű ételt készítsünk el, amely valóban jóízűen (nem traktával) el is 

fogy. 

• Az élelmiszerpazarlás elkerülésének legjobb módja az étkezések és vásárlások 

megtervezése. Készítsünk előre listát arról, hogy mit szükséges valóban 

megvennünk, és ne dőljünk be az akcióknak, reklámoknak! Nézzük meg 

alaposan a termékek minőségét, szavatosságát, megfelelően szállítsuk haza és 



tároljuk otthonunkban. Tartsunk rendet a hűtőben, polcokon, hogy lássuk 

milyen élelmiszer(alapanyag) áll rendelkezésünkre. 

• Rendszeresen nézzük át az szavatossági időt és a szavatosságuk lejáratához 

közelítő termékeket használjuk el előbb. 

• Ünnepekkor próbáljunk mértéket tartani ( a statisztikák szerint ilyenkor 

kétszer annyi élelmiszert vásárolunk, de el is fogy?) 

• Zöldség, gyümölcs tárolásánál figyeljünk az elrendezésre, hogy azok jól 

szellőzhessenek, ne penészedjenek meg! 

Országos szinten a szemét mintegy 10%-a részben lejárt szavatossági idejű, többnyire 

azonban még fogyasztható, eredeti csomagolású húsféleség, tejtermék, zöldség és 

gyümölcs. 

Az élelmiszer-hulladék keletkezésének egyik oka, hogy rosszul tároljuk az ételeket, 

nem olvassuk el, mikor jár le egy termék, vagy nem tudjuk jól értelmezni a 

"fogyasztható" és a "minőségét megőrzi" dátum közötti különbséget. 

 

Mi a különbség a „Minőségét megőrzi” és a „Fogyasztható:” jelölések között? 

”Minőségét megőrzi”   

A minőség megőrzési idő olyan élelmiszereken kerül feltüntetésre, amelyek a jelzett 

dátum után minőségükből, élvezeti értékükből veszíthetnek (például a konzervek, 

kekszek, vagy a fűszerek), illetve gyártói garanciával már nem rendelkeznek.  

Tehát a gyártó addig a bizonyos napig garantálja, hogy az adott élelmiszer állagában, 

minőségében és megjelenésében is a legjobb. Azonban ez nem jelenti minden esetben 

azt, hogy a javasolt dátum után már nem fogyasztható a termék.  

„Fogyasztható” 

A fogyaszthatósági idő a legfontosabb dátum, melyet étel és élelmiszer biztonsági 

okokból szem előtt kell tartani. A fogyasztható kifejezést a gyorsan romló élelmiszerek 

esetében használják, például a húsáru, tejtermék, tojás. Ezen ételek elfogyasztása a 

megadott dátum után már nem garantáltan biztonságos.   

Az élelmiszeripar ezeket a dátumokat azért határozza meg, hogy eddig tudják 

garantálni a termékek elfogyasztásának biztonságát. A felhasználás ezután csak a 

fogyasztó saját felelősségével történik.  

Ha már mindenképp a kidobásra ítéljük az élelmiszert, akkor lehetőség 
szerint inkább a komposztba kerüljön. Egy komposzthalom halomnyi előnyt 
jelent: a szerves háztartási és kerti hulladék gyorsan eltávolítható, a madarak 
számára sokféle rovart rejt és végül, de nem utolsósorban az így keletkező 



komposzt értékes biotrágyaként hasznosítható. A komposztföld magas 
humusz- és tápanyagtartalma révén, valamint jó vízmegtartó képességének 
köszönhetően kiválóan alkalmas a talaj feljavítására. 


