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Kutatási módszertan

 Mintavétel: személyes megkérdezés 

kvótakövetéssel

 Kiértékelt kérdőívek száma (n): 1002

 Reprezentativitás: nemek, életkor 

kategóriák, lakóhely NUTS-2 régiók 

szerint (KSH mikrocenzus, 2016)

 1-5-ig tartó attitűd skála, amelyen 

az 1 a legalacsonyabb, míg az 5 

a legmagasabb fokú egyetértést

fejezi ki



Klímatudatosnak tartja magát80%

Számára nem egyértelmű, hogy 

milyen fogyasztási döntésekkel 

járulhat hozzá a 
fenntarthatósághoz

20%

Úgy érzi pozitív hatást gyakorol 

a környezetre71
%

Szeretne több információt 
a csomagoláson a termékek 

környezeti hatásáról

82%



Élelmiszerpazarláshoz fűződő 

attitűd és gyakorlat



1,60

4,12

4,46

4,61

Egyáltalán nem érdekel, ha élelmiszert dobok ki a kukába

Szeretnék a jelenleginél környezettudatosabban élni

Frusztráló, nyomasztó érzés számomra, ha élelmiszert dobok ki

Az élelmiszerpazarlás jelentős globális probléma

Attitűd 

(1-5-ig tartó értékek átlaga)



2,76

2,76

3,01

3,09

3,27

3,59

3,66

3,69

3,95

4,23

4,28

4,34

A megmaradt zöldségekből és gyümölcsökből szoktam turmixot készíteni

Velem is előfordul, hogy az élelmiszer megromlik a hűtőmben

Előfordul, hogy teljesen telepakolom a hűtőszekrényt élelmiszerekkel

Előfordul, hogy éhesen megyek el bevásárolni

Időnként szoktam ellenőrizni az otthoni hűtőszekrény hőmérsékletét

Meg szoktam tervezni néhány napra előre, hogy mit fogok enni

A megmaradt ételeket gyakran lefagyasztom későbbre

Szoktam „maradékmentő” (maradékok felhasználásával készülő) ételeket …

Bevásárlólistát készítek vásárlás előtt

Oda szoktam figyelni az otthonomban található élelmiszerek lejárati idejére

Pontosan tudom, hogy jelenleg milyen élelmiszerek vannak a hűtőszekrényemben

Bevásárlás előtt meg szoktam nézni, hogy milyen alapanyagok vannak otthon

Gyakorlati szempontok-

élelmiszerpazarlás



Élelmiszerhulladékok mennyisége, 

keletkezésének okai



1,64 kg 1 év alatt 1 fő

*A Maradék nélkül program mérési eredményei alapján: https://www.mdpi.com/2071-

1050/12/8/3069

Kérem, becsülje meg, hogy az Ön háztartása egy hét alatt 
hozzávetőlegesen hány kg élelmiszert dob ki:

Kérem, becsülje meg, hogy az Ön háztartása által egy év 
alatt kidobott élelmiszer hozzávetőlegesen hány forintot ért:

35 kg

Valós adat: 65 kg*

52.000 Ft 1 év alatt 1 fő 22.000 
Ft

Szakértői becslés: 45.000 Ft



1,41

1,44

1,47

1,48

1,50

1,71

1,77

1,79

2,10

2,12

2,56

2,57

2,83

Friss húsáru

Tojás

Lekvárok, dzsemek

Fagyasztott élelmiszerek (pl. fagyasztott hús, fagyasztott zöldségek)

Zsírok (vaj, margarin, zsír stb.)

Szószok, öntetek (ketchup, mustár, salátaöntet, majonéz stb.)

Friss zöldségek

Friss gyümölcsök

Tej, tejtermékek (joghurt, túró, tejszín, tejital stb.)

Felvágottak

Köretek (pl. rizs, tészta)

Kenyérfélék, péksütemények

Ételmaradékok

Mi az, amit a leggyakrabban 

kidob az alábbiak közül?



2,12

2,28

2,37

2,43

2,51

2,61

2,62

2,64

2,98

3,01

Nem foglalkoztat a téma

Nem minden élelmiszerről tudom, hogy kell megfelelően tárolni

Nem tudom, hogyan csökkenthetném a háztartásomban keletkező

élelmiszerhulladékok mennyiségét

Nem szeretnék takarékoskodni az étellel, inkább legyen biztosan elég

Vendégváráskor túl sok étellel készülök, amit később ki kell dobni

Nem okoz számomra komoly anyagi veszteséget, ha időnként ki kell dobni valamit

Kevés időnk van megtervezni a bevásárlást és az ételkészítést

A friss zöldségek és gyümölcsök túl hamar megromlanak a háztartásomban

Időnként túl sok ételt készítünk

Időnként túl sok élelmiszert vásárlunk

Az Ön háztartásában keletkező élelmiszerhulladékok
milyen okokra vezethetők vissza? 



Fogyasztói tudatosság



A válaszadók mindössze 45,43 %-a adott helyes választ

A válaszadók véleménye szerint ideális esetben 

a hűtőszekrényt 6,48°C-ra kellene beállítani



Tudta, hogy az élelmiszereken két típusú lejárati dátum 

(minőségmegőrzési vagy fogyaszthatósági idő) szerepelhet?

29,74%

39,08%

31,18%

Igen, és a két fogalom közti 

különbséget is ismerem

Igen, de nem tudom pontosan,

hogy mi a különbség közöttük

Nem tudtam, hogy két típusú

lejárati idő is létezik



3,32

3,38

3,49

3,85

3,87

3,99

4,23

4,29

4,43

4,58

Hosszabban eltartható élelmiszerek pl. gyorsfagyasztott termékek vásárlása

A hűtőszekrény időnként figyelmeztessen, hogy ellenőrizzem a tartalmát

Technikai segítség az adagok meghatározásához (pl. a konyhai mérleg jelezze,

hogy a mért rizs hány adagot tesz ki)

Pontos információk az adagokról (pl. hány gramm tészta elegendő egy főnek)

A hűtőszekrény automatikusan szabályozza a hőmérsékletét az optimális szintre

Kisebb kiszerelésű élelmiszerek

Megfelelő hőmérsékleten való tárolás

Megfelelő hűtés/fagyasztás

Több információ arról, hogy mit kell tenni az élelmiszerpazarlás megelőzéséért

A gyerekek már az iskolában halljanak az élelmiszerpazarlás-megelőzésről

Tudta, hogy az élelmiszereken két típusú lejárati dátum 

(minőségmegőrzési vagy fogyaszthatósági idő) szerepelhet?


