
Litván törvény az élelmiszer-hulladékok adományozásra
Élelmiszerhulladék-megelőzési jogszabályok

- Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. B1-678 „Dėl Labdarai ir 
paramai skirto maisto tvarkymo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

- Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas

2016 szeptemberében Litvánia elfogadott egy törvényt, amely az élelmiszer-pazarlás csökkentését célozta meg jótékonysági célú 
adományok könnyebbé tételével. A törvény világosan meghatározza, hogy a „minőségét megőrzi” dátumot átlépő élelmiszerek 
adományozásra ezután is alkalmasak, és egyértelmű útmutatást ad a biztonságos eljáráshoz. Továbbá a litván törvény az adónyereség 
40%-ának levonását is lehetővé teszi azok számára, akik a jótékonysági törvény szerint járnak el.

LITVÁNIA

Szint: Nemzeti
Lakosság: 2.6 millió lakos
Fő jellemzője: Évente 76 kg az egy főre jutó élelmiszer-pazarlás.

ÉLELMISZER-PAZARLÁS LITVÁNIÁBAN

Litvániában kevés elérhető adat van a háztartásokon kívül keletkező élelmiszer-hulladék mennyiségére vonatkozóan. A 
háztartásokban létrejövő élelmiszer-hulladék szintje az EU-átlag alatti a maga 76 kilogrammjával – az EU 92 kg-jához képest 
–, aminek 30%-a elkerülhető lenne. Érdemes azonban megjegyezni, hogy ez szorosan összefügg a jövedelmi szinttel is, 
mivel a legmagasabb jövedelműekhez kétszer annyi élelmiszer-hulladékot köthető, mint a legalacsonyabb jövedelműekhez. 

A TÖRVÉNY CÉLKITŰZÉSEI

A törvény átfogó célja „csökkenteni az élelmiszer-pazarlást és biztosítani jótékonysági célokra és támogatásra szánt 
élelmiszerek biztonságát”. Ennek érdekében a pazarlás előtt álló élelmiszerek adományozására vonatkozó irányelvek 
egyértelműsítését helyezték középpontba: meghatározták, mely szervezetek adományozhatnak élelmiszer-hulladékot; 
milyen termékeket tudnak kezelni; valamint hogyan kell biztonságosan kezelni ezeket
Továbbá egy másik jogszabály adókedvezményekkel ösztönzi az igazolt szervezeteket élelmiszer-adományok felajánlására. 
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https://zerowastecities.eu/academy/savings-calculator/
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ceab4a71b53011e8aa33fe8f0fea665f
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ceab4a71b53011e8aa33fe8f0fea665f
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.157066/asr


Cikk Intézkedések

Az Állami Élelmiszer- és 
Állategészségügyi Szolgálat 
igazgatóságának a 2016. évi 
augusztus 26-i, B1-678 számú 
törvénye „A jótékonysági és 
támogatási célú 
élelmiszerkezelési leírás 
jóváhagyásáról"

● Jótékonysági és támogatási célból biztosítható (vagy nem) élelmiszeripari termékek 
összessége. Többek között a következőket tartalmazza:

○ A minőségmegőrzési időn túli csomagolt élelmiszer;
○ Helytelenül felcímkézett élelmiszer, ha a címkét javítják; 
○ Gyümölcsök és zöldségek, amelyek nem felelnek meg a kitűzött minőségnek 

például kinézet, szerkezet vagy íz miatt;
○ Hiba után elkobzott vagy összegyűjtött, visszaküldött csomagolt élelmiszer; 
○ Közétkeztetésből származó előrecsomagolt élelmiszerek minőségmegőrzési 

dátummal;
○ Tojások, legfeljebb 21 nappal tojásrakás után.

● Jótékonysági és támogatási célokra nem biztosítható élelmiszerek  – például alkohol, tenger 
gyümölcsei és lejárt élelmiszerek..

● A jótékonysági és támogató szervezetek kötelezettsége, hogy nyomonkövethetőség végett az 
élelmiszer-adományokról nyilvántartást vezessenek.

● A lejárt minőségmegőrzési idejű élelmiszerek biztonságos kezeléséhez szükséges feltételek 
megteremtése.

● Javaslat a lejárati idő meghosszabbítására. Például a tea, a gabonafélék vagy a méz a lejárati 
dátum után még legfeljebb 1 évig fogyasztható; míg ez ecet, só vagy cukor bármeddig.

A Litván Köztársaság társasági 
adóról szóló törvénye

● A jótékonysági és támogatási tevékenységre – ideértve a fenti törvény szerinti 
élelmiszer-adományozást is – jogosult adóalanyok nyereségük 40%-áig adókedvezményben 
részesülhetnek.

LINKEK AZ EU TÖRVÉNYEKHEZ
2008/98/EK keretirányelv a hulladékokról (Hulladék Keretirányelv) 
178/2002/EK rendelet az élelmiszerekről (Általános Élelmiszerjogi Szabályozás)

FŐBB INTÉZKEDÉSEK
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Adományozás utáni 
adócsökkentés 

lehetősége

Lehetőség az élelmiszerek 
adományozására a minőségmegőrzési 

idő lejárta után

Biztonsági irányelvek meghatározása 
az élelmiszer-adományokra 

vonatkozóan

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02008L0098-20180705&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02002R0178-20210526
https://zerowastecities.eu/academy/savings-calculator/


A Zero Waste Europe egy közösségeket, helyi vezetőket, vállalatokat, szakértőket 
és aktivistákat tömörítő európai hálózat, amely célja, hogy kiiktassa a hulladékot 
társadalmunkból. Arra biztatjuk a közösségeket, hogy gondolják újra az 
erőforrásokhoz való kapcsolatukat, alakítsanak ki tudatosabb életmódot és 
fenntarthatóbb fogyasztási mintákat, és gondolkodjanak körforgásokban. 

A Zero Waste Europe hálával fogadta az Európai Unió anyagi támogatását. Az 
útmutató tartalmáért a Zero Waste Europe-ot kizárólagos felelősség terheli. A 
tartalom nem feltétlenül tükrözi a fent nevezett támogató véleményét. A 
támogató nem tehető felelőssé az itt fellelhető információk esetleges 
felhasználásáért.
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További jó gyakorlatokért látogassanak el a Zero Waste Europe honlapjára vagy az European 
Environmental Bureau’s brief on the economic incentives to reduce waste oldalra. 

Zero Waste Europe, November 2021

Szerző: 
Pierre Condamine - Zero Waste Europe (pierre@zerowasteeurope.eu) 

Szerkesztők: 
Domantas Tracevičius - VšĮ Žiedinė ekonomika
Ana Oliveira - Zero Waste Europe

Fordító: 
Humusz Szövetség

https://www.google.com/url?q=https://zerowasteeurope.eu/waste/&sa=D&ust=1602862475537000&usg=AFQjCNGExECT-x_FcmvlidQk6li7YtwEIQ
https://mk0eeborgicuypctuf7e.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2020/05/No-time-to-waste_Europes-new-waste-prevent_web.pdf
https://mk0eeborgicuypctuf7e.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2020/05/No-time-to-waste_Europes-new-waste-prevent_web.pdf
mailto:pierre@zerowasteeurope.eu

