
  
 
Kapuk a j tók  ipar i  kapurendszerek  
 
Hörmann Hungária  
 

       Hörmann Hungária: adománnyal segítette a Magyar Élelmiszerbank Egyesületet 
 
A 25 éves Hörmann Hungária fennállása óta küldetésének tekinti a társadalmi 
elkötelezettséget, a jótékonykodást. Már több olyan projektben részt vett, ahol 
gyermekintézmények, vagy műemlékek felújítása volt a cél. Most a Magyar Élelmiszerbank 
Egyesületnek segített egy fejlesztésben.  
 
„Lehetőségeinkhez mérten mindig igyekszünk eleget tenni a hozzánk beérkező adomány-
kéréseknek. A Magyar Élelmiszerbank Egyesület tevékenysége elismert nemcsak itt 
Magyarországon, hanem a nagyvilágban is, éppen ezért, amikor értesültünk, hogy mire van 
szükségük, milyen céllal, örömmel ajánlottuk fel adományunkat.” – fogalmazott Szujó László, 
a Hörmann Hungária ügyvezető igazgatója. 
 
Az adomány háttér-történetét Cseh Balázs, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület elnöke így 
összegezte: „Lokátor utcai központi raktárunkat 2013-ban nyitottuk meg, itt tároljuk a 
szerencsére folyamatosan növekvő élelmiszerfelesleg adományokat. Ennek a raktárnak volt 
egy olyan pince része, amelyet nehézkesen tudtunk megközelíteni, viszont nagy szükségünk 
volt erre a területre is. Éppen ezért, az év elején kiegészítő fejlesztésbe fogtunk. A tervezési 
időszakban kerültünk kapcsolatba a Hörmann Hungáriával. Legnagyobb örömünkre, amikor 
megtudták, hogy kik vagyunk, megismerték az Élelmiszerbank céljait, azonnal felajánlották 
adományként a számunkra szükséges garázskaput. Ez nagyon sokat jelent nekünk, tekintve, 
hogy mi non-profit szervezetként igen szűkös anyagi forrásokkal rendelkezünk, a 
működésünkhöz szükséges fedezetet támogatásokból teremtjük elő.”A raktár felújításában 
még vannak kisebb munkálatok, de az adomány garázskapu már a végleges helyére került. 

Az első élelmiszerbankot Amerikában alapították, 1966-ban. Európában jelenleg 23 
országban 265 kirendeltség működik, amelyek évente több mint 500.000 tonna élelmiszert 
osztanak szét ingyenesen 33 000 karitatív szervezet részére, amelyek összesen mintegy 
5,9 millió rászoruló emberhez juttatták el az adományokat.  

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület lelkes csapata 10 alkalmazottból és közel 20 
rendszeresen segítő önkéntesből áll. Az Egyesület jelenlegi ügyvezetője is sokáig 
önkéntesként segítette az Élelmiszerbank munkáját. Az Élelmiszerbank jelenleg gyártóktól és 
kereskedőktől gyűjti be az élelmiszerfelesleget, azaz hidat teremt a rászorulókat közvetlenül 
kiszolgáló szervezetek, illetve az élelmiszer-felesleggel rendelkező és adományozó vállalatok 
között. A budapesti központi raktár segíti a gyártóktól beérkező élelmiszerfeleslegek 
tárolását, logisztikáját és osztását. 2012 óta működik az Egyesület „expressz árumentési” 
programja, ennek lényege, hogy áruházakból közeli lejáratú élelmiszereket ment az 
Élelmiszerbank, melyet a közelben működő partnerszervezetek közvetlenül juttatnak el a 
rászorulókhoz, lehetővé téve ezzel a kereskedelemben felmerülő élelmiszerfeleslegek 
mentését is. Több mint 10 éves fennállása óta folyamatosan növeli az általa összegyűjtött és 
megmentett élelmiszerfeleslegek mennyiségét. 2015-ben 2600 tonna élelmiszert juttatott el 
ingyenesen nélkülözőkhöz, 300 partnerszervezetén keresztül közel 300 000 rászorulót lát el 
rendszeresen. 2005-ös megalakulása óta 37 400 tonna élelmiszert osztott ki közel 17,2 
milliárd forint értékben. Azt, hogy munkájukra mennyire nagy szükség van, bizonyítja, hogy 
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2016 első félévében az Egyesület által begyűjtött élelmiszerek mennyisége meghaladta a   
2.000 tonnát, megközelítve a tavalyi év eredményét, ezzel előre vetítve egy több mint 50%-
os növekedést erre az évre. 

Ha valaki szeretné segíteni a munkájukat, megteheti pénzadománnyal, vagy éppen önkéntes 
munkával. Jelenleg is éppen irodai önkénteseket keresnek, örömmel várnak minden olyan 
érdeklődőt, aki számára fontos egy igazán jó ügy.  

www.elelmiszerbank.hu  
www.hormann.hu 
 
Sajtókapcsolat: Jani Kinga/kinga.jani@sterncom.hu +36304174124 
 
Cégtörténet 
A Hörmann céget a múlt század harmincas éveiben August Hörmann alapította, aki – a személygépkocsik előretörését felismerve – 
fantáziát látott a garázskapuk gyártásában. Ehhez megvásárolta egy amerikai mérnök szabadalmát, és bevezette az öreg kontinensen a 
feltalálójáról elnevezett, egyszerűen működtethető Berry-kaput. Az egyszerűen kezelhető garázsbejárati megoldás az ötvenes években 
alapozta meg a vállalat sikerét, amelynek Németországon kívül ma már Kínában, az Egyesült Államokban, Franciaországban, Ausztriában, 
Hollandiában, Belgiumban és Lengyelországban is vannak gyártó üzemei, szám szerint összesen 23. 
A Hörmann Magyarországon elsősorban garázskapuiról ismert, de jelentős szerepet játszik az ipari kapumegoldások és a fémből készült 
bejárati ajtók, belső ajtók és tűz gátló ajtók piacán is. 

 

 
 


