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Az élelmiszer-adományozásról szóló uniós iránymutatást itt töltheti le a saját nyelvén:
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Az élelmiszer-adományozásról szóló uniós iránymutatások azokra a 
kérdésekre összpontosítanak, amelyeket uniós szinten kell kezelni. Adott 
esetben a tagállamok szabályait és iránymutatásait is  
figyelembe kell venni.

Iránymutatás az élelmiszer- 
adományozással kapcsolatban

2017. október 16-án az Európai Bizottság 
elfogadta az élelmiszer-adományozásról szóló 
uniós iránymutatást, hogy megkönnyítse a 
biztonságos és ehető élelmiszerek feltárását 

és rászorulók körében történő elosztását.

Ennek célja: 

Célkitűzések:

Az uniós jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek pontosítása, 
valamint az élelmiszer-elosztás akadályainak megszüntetése a 
jelenlegi uniós szabályozási keretben.

Annak megkönnyítése, hogy a szolgáltatók és az élelmiszer-
felesleget megkapó felek meg tudjanak felelni az uniós jogszabályok 
vonatkozó rendelkezéseinek (higiénia és élelmiszer-biztonság, 
nyomonkövethetőség, felelősség, ÁFA stb.).
Annak előmozdítása, hogy az élelmiszer-felesleg elosztására 
vonatkozó uniós szabályokat a tagállamok szabályozó 
hatóságai közösen értelmezzék.

Az EU elkötelezett az iránt, hogy elérje a 12.3. 
fenntartható fejlődési célt, azaz hogy 2030-ra 
felére csökkentse az egy főre jutó élelmiszer-
hulladékot a kiskereskedelmi és fogyasztói 
szinten, és csökkentse az élelmiszer-veszteséget 
a termelési és ellátási lánc során, beleértve a 
betakarítás utáni veszteségeket.

„Az élelmiszer-hulladéknak 
emellett van egy jelentős 

szociális vetülete: 
meg kell könnyíteni a még ehető, 
de logisztikai vagy marketinggel 

összefüggő okokból nem 
forgalmazható élelmiszerek 

adományozását.”
(Az anyagkörforgás megvalósítása – a körforgásos 

gazdaságra vonatkozó uniós cselekvési terv, 
COM(2015) 614 final)

A „földektől a fazékig”

Élelmiszer-hulladék az élelmiszer-értéklánc minden szintjén keletkezik, és ennek okai összetettek. Az élelmiszer-hulladék 
megelőzéséhez a körforgásos gazdaság és a fenntarthatóbb élelmiszerrendszerek felé kell fordulnunk.

Az élelmiszer-hulladék megelőzéséhez a gyökerénél kell megragadni a problémát azáltal, hogy az élelmiszer-ellátási 
lánc minden egyes szakaszában korlátozzuk az élelmiszer-felesleg keletkezését. Az élelmiszer-többlet keletkezésekor a 
legjobb megoldás, amely a legjobb értékfelhasználást biztosítja az élelmiszer-biztonság veszélyeztetése nélkül, ha emberi 

fogyasztás céljából újra elosztjuk a többletet.

A bőség
–

hiány 
paradoxon

Évente
88 millió tonna élelmiszer-hulladék 

keletkezik az EU-ban 

(a termelt élelmiszerek egészének 20%-a),

ami körülbelül 
143 milliárd EUR-ba kerül

Körülbelül 112 millió uniós polgárt veszélyeztet a 
szegénység vagy a társadalmi kirekesztettség, és

és azt, hogy minden második nap húst, halat 
vagy azok vegetáriánus megfelelőjét egye

több mint 40 millió ember nem engedheti 
meg magának a minőségi táplálkozást 

(Eurostat).(FUSIONS, 2016).

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en


Élelmiszerekkel kapcsolatos információk és újraelosztás
Elengedhetetlen, hogy a fogyasztók hozzáférjenek az élelmiszerekkel kapcsolatos egyértelmű, átfogó és 
megbízható információkhoz, hogy tájékoztatáson alapuló és biztonságos döntéseket hozzanak.
Az élelmiszer-felesleg újraelosztásakor a végső kedvezményezetteknek ugyanazokhoz az információkhoz 
kell hozzáférniük, amelyek a boltban vásárolt élelmiszer esetén kötelezőek és elérhetőek. 
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A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatása (1169/2011/EU rendelet)

Ezenkívül egyes tagállamok nemzeti 
intézkedéseket és/vagy iránymutatásokat  

is bevezettek. 

Vonatkozó uniós jogszabályok A tojások kérdése:

A tojások rendelkeznek „minőségét 
megőrzi ...” dátummal, amely 
a tojásrakástól számított 28 
nap, azonban a tojásrakástól 
számított 21 napnál tovább nem 
árusíthatók kiskereskedelemben.

Az élelmiszer-adományozás a 21 
napos határidő után is engedélyezett, 
feltéve, hogy az élelmiszer-vállalkozó 
a tojásokat feldolgozza, mielőtt a 
fogyasztó rendelkezésére bocsátaná.
to consumers.

Az előrecsomagolt élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatási előírások

A nem előrecsomagolt élelmiszerekre vonatkozó tájékoztatási követelmények

LoDátum jelölése

Nyelvi követelmények

Élelmiszer-adományozás esetén az élelmiszerekkel kapcsolatos kötelező 
információkat az ország hivatalos nyelvén (nyelvein) vagy a fogyasztók 
által könnyen megértett idegen nyelven kell rendelkezésre bocsátani.

Élelmiszer-adományozás esetén az élelmiszerekkel kapcsolatos információknak rendelkezésre kell 
állniuk a végső kedvezményezett számára. Az élelmiszerekkel kapcsolatos kötelező információkat 
közvetlenül a csomagoláson vagy az ahhoz tartozó címkén kell megjeleníteni.
Egyes esetekben (a nem a végfogyasztónak szánt vagy közétkeztetőknek szolgáltatott  
élelmiszer-felesleg esetén) az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatás szerepelhet az élelmiszert 
kísérő kereskedelmi dokumentumokban is.

A nem előrecsomagolt élelmiszerek adományozása akkor engedélyezett, ha a fogyasztók 
megkapják a kötelező tájékoztatást. Az élelmiszerekkel kapcsolatos kötelező tájékoztatás az 
allergénekre és a nemzeti szabályokban előírt egyéb kiegészítő információkra korlátozódik.

A „fogyasztható” felirat tájékoztat az 
élelmiszer-biztonságról
Az élelmiszer-adományozás a „fogyasztható” dátum lejáratát 
követően nem engedélyezett
Az adományozóknak biztosítaniuk kell a megfelelő 
eltarthatósági időt annak érdekében, hogy biztosított legyen az 
újraelosztás és a végső fogyasztó általi használat biztonsága.

A „Minőségét megőrzi: ...” az élelmiszer 
minőségéről tájékoztat
Az élelmiszer-adományozás engedélyezett a „Minőségét megőrzi: ...” 
dátum lejárata után is.
Az élelmiszer „Minőségét megőrzi: ...” dátum után történő 
újraelosztása esetén az élelmiszer-vállalkozó felelőssége biztosítani 
a megfelelő tárolási feltételeket és a csomagolás sértetlenségét. 

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en


Élelmiszer-adományozás az EU-ban élelmiszer-biztonság és higiéniai szabályok

Általános élelmiszerjog (178/2002/EK rendelet)

Élelmiszer-higiéniai csomag (852/2004/EK és  
853/2004/EK rendelet)

Általános higiéniai követelmények 

Az általános higiéniai követelmények minden 
élelmiszeripari termékre érvényesek, az élelmiszer-ellátási 
lánc minden egyes szintjén.  Az uniós élelmiszer-higiéniai 
szabályok általánosak, és nagy fokú rugalmasságot 
kínálnak a különböző típusú létesítményeknek, azonban 
gyakran magukban foglalják az alábbiakat:

A fagyasztásra szánt, állati eredetű élelmiszert indokolatlan 
késedelem nélkül le kell fagyasztani az előállítást követően. 
Ez a követelmény nem alkalmazandó azokra a kiskereskedőkre, 
amelyek más élelmiszer-vállalkozóknak szállítanak élelmiszert 
(pl. élelmiszerbankoknak), ha a tevékenységük marginális, 
helyi és korlátozott.
Az állati eredetű élelmiszerek újraelosztási célból történő 
fagyasztását engedélyező tagállamoknak nemzeti 
intézkedéseket kell elfogadniuk, és értesíteniük kell az Európai 
Bizottságot és a többi tagállamot.

Az EU elkötelezett az iránt, hogy biztonságos, tápláló, minőségi 
és megfizethető élelmiszert biztosítson polgárai számára. 
Minden fogyasztót egyformán kell védeniük ugyanazoknak 
az élelmiszer-biztonsági normáknak attól függetlenül, hogy 
az élelmiszert közvetlenül értékesítik a fogyasztók felé, vagy 
újraelosztás útján kapják meg a rászorulók.

Az élelmiszer-adományozásnak meg kell felelnie az általános 
élelmiszerjognak és az élelmiszer-biztonságról szóló uniós 
szabályoknak, amelyek valamennyi gazdasági szereplőre 
alkalmazandók. Ezenkívül egyes tagállamok nemzeti 
intézkedéseket és/vagy iránymutatásokat is bevezettek. 
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• A létesítmény bejegyzése az illetékes 
hatóságnál

• A megfelelő higiéniai gyakorlatok 
alkalmazása

• A veszélyelemzés és kritikus szabályozási 
pontok (HACCP) elvein alapuló eljárások 
alkalmazása

Állati eredetű élelmiszer 

A kiskereskedők és újraelosztó szervezetek, amelyek az 
állati eredetű élelmiszereket (hús, halászati és mezőgazdasági 
termékek, tejtermékek, tojás és tojástermékek stb.) osztják 
újra, kötelesek alkalmazni a 853/2004/EK rendelet egyes 
higiéniai követelményeit annak érdekében, hogy megóvják a 
közegészséget, például az alábbiakat

Vonatkozó uniós jogszabályok 

• A nemzeti hatóságok jóváhagyása az 
adományozás megkezdése előtt

• Konkrét és részletes rendelkezések a 
hőmérsékletről 

E konkrét higiéniai rendelkezések alól adhatók kivételek, ha a 
kiskereskedők tevékenysége marginális, korlátozott, helyi marad, 
vagy a szállításra és tárolásra korlátozódik.

Az élelmiszer-felesleg lefagyasztásaVendéglátó, étkeztető ágazat

A vendéglátó, étkeztető ágazatokban az élelmiszer-
adományozás élelmiszer-biztonsági okokból korlátozottabb, 
azonban eseti alapon meghatározhatók és értékelhetők a 
lehetőségek. Az ételek hűtése a felszolgálás végén például 
segítheti az élelmiszer-adományozást. Egyes tagállamok és 
kereskedelmi szervezetek külön iránymutatásokat dolgoztak 
vagy dolgoznak ki erre az ágazatra.

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en


Egyes tagállamok az alábbiakkal kívánják ösztönözni az  
élelmiszer-adományozást:

Az élelmiszer-adományozásra vonatkozó pénzügyi szabályok

A héáról szóló irányelv (2006/112/EK tanácsi irányelv) –  
A tagállamok felelősek azért, hogy átültessék ezeket a rendelkezéseket 
a nemzeti jogba.

Hozzáadottérték-adó

Az uniós tagállamok által alkalmazott, héára vonatkozó 
jogszabályok néha kihathatnak az élelmiszer-
adományozásra. Az ingyenesen átadott árukra 
vonatkozó szabályok alkalmazásakor (a héairányelv 16. 
és 74. cikke) a tagállamok elősegíthetik az élelmiszer-
felesleg jótékonysági célokból történő adományozását.

Az Európai Unió héabizottsága iránymutatást fogadott 
el a héairányelv uniós tagállamok közötti egységes 
alkalmazásának biztosítása érdekében.

Egyes tagállamokban alacsony értékű héát fizetnek 
az élelmiszer-adományozás után, vagy nem fizetnek 
héát, mivel a „minőségét megőrzi” vagy „fogyasztható” 
dátumhoz közeli, adományozott élelmiszer értéke 
alacsony vagy nulla.

Az adózási akadályok nem lehetetleníthetik el az élelmiszer-adományozást.

A hozzáadottérték-adó (héa) kihathat az élelmiszer-feleslegnek az 
adományozótól az élelmiszerbankhoz vagy jótékonysági szervezetekhez 
történő szállítására.

A héára vonatkozó szabályok és egyéb pénzügyi eszközök gazdasági ösztönzőt 
nyújthatnak az élelmiszer-adományozás terén, hogy támogassák az élelmiszer-
felesleg újraelosztását és az élelmiszer-hulladék megelőzését.

„(...) az adóalap az adományozott 
termék beszerzési ára (illetve a 
hasonló termék beszerzési ára, vagy 
beszerzési ár hiányában a termék 
önköltségi ára), az adományozás 
időpontjában fennálló termékállapot 
szerint korrigálva (...).”

Vonatkozó uniós jogszabályok

Adózási ösztönzők

Adóbeszámítás
Franciaországban az adományozott 
élelmiszer nettó, könyv szerinti értékének 
60%-át, Spanyolországban a 35%-át lehet 
visszaigényelni társaságiadó-beszámításként. 
Ez a százalék a bevételük alapján fizetendő 
társasági adóból vonható le.

Adólevonások
Portugáliában az adományozók 
az adományozáskor az élelmiszer 
értékének akár 140%-át is 
levonhatják (az adományozó 
forgalmának 8/1000-ére korlátozott 
mértékben), ha az élelmiszert 
szociális célból használják fel.
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