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Száznál is több ALDI üzlet ment élelmiszereket rászorulók számára az Élelmiszerbankkal 
együttműködve   

  
Biatorbágy, 2020. október 7. – A kereskedelmi forgalomba már nem kerülő, de fogyasztásra még 
alkalmas élelmiszerek megmentése érdekében az ALDI Magyarország tovább bővítette 
partnerségét a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel. A 2016-ban indult együttműködés újabb 
mérföldkőhöz érkezett, hiszen idén már a 100-at is meghaladja azon ALDI üzletek száma, amelyek 
bekapcsolódtak a programba, így már az áruházlánc boltjainak csaknem háromnegyede 
támogatja naponta élelmiszeradománnyal a rászorulókat. Az ALDI 2020 első felében a tavalyi év 
hasonló időszakához képest 20%-kal több, azaz mintegy 630 tonna élelmiszert juttatott el az 
Egyesületen keresztül az érintett családok számára. Az élelmiszerek átadásán felül az áruházlánc 
idén egymillió forinttal is támogatja az Élelmiszerbank operatív működését. 
 
Hazánkban évente 1,8 millió tonna élelmiszerfelesleg keletkezik, ugyanakkor sokan nem jutnak 
megfelelő mennyiségű élelmiszerhez a hétköznapokban.  Ezen kíván változtatni a 2005 óta működő 
Magyar Élelmiszerbank Egyesület, amely tavaly több mint 300 ezer embernek juttatott 
élelmiszeradományt körülbelül 7,5 milliárd forint értékben.1  Az ALDI Magyarország 2016 óta működik 
együtt az Élelmiszerbankkal, minden évben újabb és újabb ALDI áruházak kapcsolódtak be a 
programba. Az együttműködés ütemét jól jelzi, hogy már az első év végén 42 üzlet adta át az emberi 
fogyasztásra alkalmas élelmiszereket az Élelmiszerbanknak, ez a szám 2018 decemberére pedig 75-re 
nőtt. 2020 szeptemberében mérföldkőhöz ért a diszkont áruházlánc és a szervezet kapcsolata, hiszen 
már a 100-at is meghaladja azon ALDI üzletek száma, amelyek napi szinten végzik az 
élelmiszermentést, így egyre több rászoruló családnak jut kereskedelmi forgalomban már nem 
értékesített, de fogyasztható termék. Az élelmiszerek megmentése azonban nemcsak a rászorulóknak 
segít, de jelentősen hozzájárul a környezet védelméhez is, hiszen az élelmiszer termelése, esetleges 
megsemmisítése jelentős terhet ró bolygónkra és nagymértékben hozzájárul a globális 
felmelegedéshez. 
 
Az átadott termékek az előző este zárás után megmaradt és a polcokról összegyűjtött áru a 
látványpékségből; az elszállítás napján lejáró csomagolt és csomagolatlan pékáru, az előző napról 
megmaradt közvetlen beszállítású, csomagolatlan pékáru; csomagolatlan és csomagolt zöldség-
gyümölcs, amely értékesítésre már nem, de fogyasztásra még alkalmas; valamint az elszállítás napján 
lejáró hűtött és szortiment termékek; a sérült, de nem átlyukadt csomagolású, fogyasztásra alkalmas 
szortiment termékek. Az áruházlánc és az Élelmiszerbank Egyesület az élelmiszerbiztonsági szabályok 
maximális betartásával, közös erővel igyekeznek mérsékelni az élelmiszerpazarlást, és eljuttatni a 
megmenthető termékeket azokhoz, akiknek a legnagyobb szükségük van rá.  
 
A 105. áruház belépésével az ALDI üzlethálózatának csaknem háromnegyedében aktívan végzik az 
élelmiszermentést, és a tervek szerint hamarosan újabb áruházakkal bővül az élelmiszerátadó 
áruházak listája. Az ALDI és az Élelmiszerbank bő hároméves együttműködése során közel 3000 tonna 
élelmiszer jutott el nélkülöző magyar családok számára. Az elszállított mennyiség üzletenként változik, 
de 2020 első hat hónapjában 630 tonna élelmiszert mentettek meg az együttműködésnek 
köszönhetően, melyből 53 tonna az áruházlánc biatorbágyi központi raktárából származik. Az ALDI nem 
csupán a megmaradt élelmiszerek átadásával segíti az Élelmiszerbankot, hanem az idei évben 
anyagilag is hozzájárul a Magyar Élelmiszerbank Egyesület munkájához: a vállalat egy millió forintos 
támogatást nyújt a szervezet alapvető működésének további biztosítására.  
 
 
 

                                                      
1 Forrás: Magyar Élelmiszerbank Egyesület honlapja, www.elelmiszerbank.hu (Letöltve: 2020. 09 02.) 
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A Magyar Élelmiszerbank Egyesületről 
Magyarországon minden évben 1,8 millió tonna élelmiszer megy veszendőbe. A Magyar Élelmiszerbank 
Egyesület célja, hogy kapcsolatot teremtsen az országunkban felhalmozódó élelmiszerfeleslegek és a 
rászorulók között, ezzel elősegítse az éhezés és az élelmiszerpazarlás csökkenését Magyarországon. Az 
Élelmiszerbank működésével egyszerre szolgál környezetvédelmi és szociális célokat. Az 
Élelmiszerbank több mint 15 éves fennállása óta gyártóktól, kereskedelmi hálózatoktól gyűjti be a 
feleslegessé vált élelmiszereket, melyek között vannak közeli lejáratú vagy csomagolási hibás 
termékek, de akár szezonálisan már nem eladható, kiváló minőségű élelmiszerek is. A Magyar 
Élelmiszerbank Egyesület 2019-ben 11 000 tonna mentett élelmiszerrel több mint 300 000 nélkülözőt 
segített rendszeresen, mellyel egy Eger méretű város éves fogyasztásának megfelelő mennyiségű víz 
megtakarítását tette lehetővé, miközben nagyjából 27 500 tonna CO2 kibocsátástól is mentesült a Föld. 
Viszonyításképpen elmondható, hogy ekkora mennyiségű széndioxid-kibocsátást csupán egy 

Józsefváros teljes területét elfoglaló erdő tudna semlegesíteni.2 
 
Az ALDI-ról  
Az ALDI a diszkont filozófia megalkotójaként kiváló minőségű élelmiszereket és non-food termékeket 
biztosít vásárlói számára a lehető legkedvezőbb áron. Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. 2008-ban 
nyitotta meg hálózatának első áruházát Magyarországon, jelenleg országszerte 146 üzlettel van jelen 
a magyar kiskereskedelemben és közel 4200 főt foglalkoztat. A vállalat ALDI UTAZÁS márkanév alatt 
egyéni és csoportos utazások, szállások és széles körét kínálja online platformon, továbbá öt üzletének 
parkolójában diszkont benzinkutakat üzemeltet. Az ALDI mind a biatorbágyi logisztikai központjának, 
mind pedig boltjainak teljes áramszolgáltatását zöldárammal biztosítja, továbbá klímavédelmi 
projektek támogatásával ellentételezi az operatív működéséből származó üvegházhatású-
gázkibocsátását, így karbonsemleges működésű. A vállalatról bővebb információ a www.aldi.hu 
honlapon található. 
 
Sajtófotók az alábbi oldalról tölthetők le: https://www.aldi.hu/hu/vallalat/sajto/fotok/  
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