
Dunakeszi Gyártelepi Plébánia – élelmiszerdoboz szabályzat 

Ételt adok – ételt kapok program. 

A program bemutatása:  

Az ételdoboz kihelyezésével Krisztus példáját követve, annak a keresztényi magatartásnak kívánunk eleget tenni, miszerint 

rászoruló embertársainkon segíteni erény. A dobozt olyan helyre célszerű elhelyezni, amely közvetlenül bárki által egyszerűen 

(akadálymentesen) hozzáférhető akár rászoruló akár ételt-ajándékozóként kíván részt venni a talajtól 120-150 cm magasságban 

elérhető.  

Az ételdobozba elhelyezhető ételek összetétele:  

A dobozba kizárólag emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer helyezhető el. A doboz tartalmának a összetételéről/munkatársak 

szervezéséről a plébánia által kijelölt projekt koordinátor gondoskodik. A koordinátor munkatársakat vehet maga mellé, akik 

rendszeresen (heti beosztás szerint) látogatják az ételdobozt és annak tartalmát megvizsgálva, eltávolítják az emberi 

fogyasztásra már nem alkalmas élelmiszert, ellenőrzik a szavatosságot, felügyelik a tisztaságot és a rendet a dobozban és annak 

környékén legjobb tudásuk szerint.  

Felelősségi körök tisztázása:  

A dobozban elhelyezett élelmiszerek tartalmáért, annak nyitott, bárki által hozzáférhető voltából fakadóan minden felhasználó 

csak saját személyes felelősségére fogyaszthat ételt. A jószándék és a keresztényi könyörületes magatartás feltételezi, hogy a 

nap 24 órájában nem őrzött dobozba csak emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszerek kerülnek. A lelkiismeretesen és 

körültekintően dolgozó projekt-munkatársak ellenére a dobozba kerülő ételekért a plébánia felelősséget nem tud vállalni. 

Az önkéntes projekt koordinátor feladata és hatásköre:  

Az önkéntes projekt-koordinátor határozza meg az ételdobozban elhelyezhető élelmiszerek körét, és felügyeli, hogy a dobozban 

található élelmiszerek rendeltetés szerűén tárolhatók legyenek, felügyeli a rendezettséget az átláthatóság érekében, valamint  

felel a tisztaságért a dobozban és annak környékét. A doboz környékén, láthatóan a dobozból származó szemetet összegyűjti és 

kukába dobja. Továbbá felügyeli, hogy a nedvesség vagy esővíz ne jusson be a dobozba, az átnedvesedett és károsodott 

élelmiszereket eltávolítja a dobozból.  

A koordinátor vállalja, hogy megszervezi, hogy hetente legalább 3 alkalommal egy önkéntes munkatárs ellenőrzi a doboz 

tartalmát (továbbiakban a karbantartói feladatokat) az említettek szerint.   

 A projekt-koordinátor továbbá megszervezi a heti időbeosztást, miszerint önkéntes munkatársaival, mely napokon ki végzi el a 

karbantartói feladatokat.  Az optimális zavartalan működtetéshez legalább 3 önkéntes szükséges (ideálisan 4-5 fő, akik 

időbeosztásuk szerint látogatják a dobozt és ellátják a karbantartói feladatokat) Az önkéntes projekt-koordinátort a plébános 

nevezi ki, határozatlan időre. A projekt koordinátor beszámolási kötelezettsége van munkájáról a plébános felé. 

A heti karbantartói feladatok részletes leírása:  

1. A doboz inspekciója (kívülről/belülről)  

2. A dobozban található ételek átvizsgálása egyesével (szavatosság ellenőrzése) átválogatása, kitakarítása.  

3. Az emberi fogyasztásra már nem alkalmas ételek összegyűjtése egy zacskóba (kommunális hulladék) és annak 

szemetesbe/kukába ürítése. 

4. A doboz környékén az esetlegesen szétszórt, látszólag a dobozból származó élelmiszerek összegyűjtése és szemetesbe 

ürítése.  

5. A karbantartónak nem feladata a doboz élelmiszerekkel való feltöltése 

6. A karbantartói feladatok alkalmanként-i időigénye nem haladhatja meg a 15 percet. 

7. A karbantartói feladatok bármely napszakban elvégezhetők. 

8. A karbantartást heti rendszerességgel 2 naponta szükséges elvégezni. Télen maximum 3 naponta nyáron akár naponta.      

9. A karbantartó bármilyen furcsa eseményről/anomáliáról köteles értesíteni a projekt-koordinátort.  


