A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos
tájékoztatásáról szóló uniós jogszabályok
felülvizsgálata
A *-gal jelölt mezőket kötelező kitölteni.

Bevezetés
Célcsoport
A konzultációban uniós és nem uniós polgárok, valamint érdekelt felek is részt vehetnek.
A konzultáció célja
A nyilvános konzultáció célja, hogy összegyűjtse a polgárok, szakmai és nem szakmai érdekelt felek
véleményét a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU rendelet
felülvizsgálatára irányuló javaslatokról a következő területeken: a csomagolás elülső oldalán feltüntetett
tápértékjelölés / a tápanyagprofilok meghatározása, az eredetjelölés, a dátumjelölés és az alkoholtartalmú
italok címkézése.
A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló rendelet javasolt felülvizsgálata
Az Európai Bizottság 2020. május 20-án, az európai zöld megállapodás részeként elfogadta a „termelőtől a
fogyasztóig” stratégiát a méltányos, egészséges és környezetbarát élelmiszerrendszerért. E stratégia célja
az EU élelmiszerrendszere környezeti és éghajlati lábnyomának csökkentése, valamint az egészséges és
fenntartható étrendre való átállás megkönnyítése. A stratégia a teljes élelmiszerláncra irányul, és többek
között ismerteti, hogy ösztönözni kell az élelmiszerek fenntartható feldolgozását és átalakítását, a
címkézési információk révén a fogyasztók helyzetét tovább kell erősíteni, és csökkenteni kell az élelmiszerpazarlást. A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló rendelet javasolt felülvizsgálata
ezt az igényt a következő szempontok figyelembevételével oldja meg:
a csomagolás elülső oldalán feltüntetett tápértékjelölés és a tápanyagprofilok meghatározására
vonatkozó kritériumok az állítások korlátozása céljából: javaslat a csomagolás elülső oldalán
feltüntetett uniós harmonizált és kötelező tápérték-jelölésre, valamint a „tápanyagprofilok
meghatározására” vonatkozó kritériumokra, amelyek azon tápanyag-küszöbértékek, amelyek felett
vagy alatt az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások
korlátozásra kerülnek;
eredetmegjelölés: a kötelező eredetmegjelölés kiterjesztése bizonyos termékekre;
dátumjelölés: a dátumjelölésre vonatkozó uniós szabályok felülvizsgálata (fogyaszthatósági idő és
minőségmegőrzési idő).

Az Európai Bizottság 2021. február 3-án elfogadta az európai rákellenes tervet. Ennek egyik tevékenységi
területe a fenntartható rákmegelőzés, többek között a káros alkoholfogyasztás csökkentésével. A
fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló rendelet javasolt felülvizsgálata ehhez a
következővel járul majd hozzá:
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az alkoholtartalmú italok címkézése: az összetevők listája és a tápértékjelölés kötelező
feltüntetésének bevezetése valamennyi alkoholtartalmú ital esetében.

Hol tartunk a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló rendelet
felülvizsgálatának folyamatában?
A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló rendelet fent említett felülvizsgálatának
bevezető hatásvizsgálatát (a tápanyag-összetétel és a csomagolás előoldalán található tápértékjelölés, az
eredetmegjelölés és a dátumjelölés tekintetében) 2020. december 23. és 2021. február 4. között, valamint
(az alkoholtartalmú italok esetében az összetevők és a tápértékjelölés címkén történő feltüntetése
tekintetében) 2021. június 24. és 2021. július 22. között tették közzé, nyilvános konzultáció céljából. Az
ezekből a konzultációkból származó visszajelzéseket a problémák és a lehetséges szakpolitikai
lehetőségek, valamint azok hatásai megértésének további finomítására használták fel.
Az Európai Bizottság a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló rendelet
felülvizsgálatát a különböző lehetőségek teljes hatásvizsgálatára fogja alapozni. A hatásvizsgálat
figyelembe veszi a tápanyagprofiloknak az élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-összetételre és
egészségre vonatkozó állításokról szóló 1924/2006/EK rendeletben előírtak szerinti meghatározását is.
Ez a nyilvános konzultáció hozzá fog járulni a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról
szóló rendelet felülvizsgálatához szükséges hatásvizsgálathoz felhasználásra kerülő bizonyítékokhoz, egy
szélesebb körű konzultációs stratégia részeként. A további konzultációs tevékenységek körébe tartoznak a
célzott felmérések és az érdekelt felekkel és a tagállami hatóságokkal a részletesebb és technikai
információk összegyűjtése érdekében készített interjúk.
A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló rendeletre vonatkozó javaslat várhatóan
2022 végére készül el.
Hogyan lehet részt venni?
Véleménye fontos. Kérjük, mondja el, mit gondol, és töltse ki az online kérdőívet. A kérdőív a következőkre
vonatkozó kérdéseket tartalmaz:
a csomagolás elülső oldalán feltüntetett tápértékjelölés és a tápanyagprofilok meghatározása az
élelmiszerekre vonatkozó állítások használatának korlátozása érdekében (1-5. kérdés);
az alkoholtartalmú italok címkézése (összetevők listája és tápértékjelölés) (6-9. kérdés);
dátumjelölés (10-14. kérdés);
eredetmegjelölés (15-20. kérdés).
A polgároknak szóló kérdőív az összes uniós hivatalos nyelven elérhető. Mivel azonban a fordítás
esetenként több időt vesz igénybe, ha teheti, észrevételeit angol nyelven fogalmazza meg, így gyorsabban
fel lehet dolgozni kérdőívét.
Bármikor félbeszakíthatja a kérdőív kitöltését, és folytathatja később. Miután megválaszolta a kérdéseket, a
kitöltött kérdőívet elmentheti. A csillaggal (*) jelölt kérdések megválaszolása kötelező. Azok, akik szeretnék,
válaszaikat részletesebb módon is kifejthetik.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a kérdőívvel nem kívánunk azonosítható személyekre vonatkozó adatokat
gyűjteni. Ezért ha konkrét tapasztalatokat vagy helyzeteket ismertet, kérjük, ezt oly módon tegye, hogy
azok ne legyenek összefüggésbe hozhatók konkrét személyekkel, legyen szó akár Önről, akár valaki
másról.
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A beérkezett válaszokat közzétesszük az interneten. Fontos, hogy elolvassa a konzultációhoz kapcsolódó
egyedi adatvédelmi nyilatkozatot, amely tájékoztatást nyújt az Ön személyes adatai és válaszai
kezelésének módjáról.
Kapcsolódó linkek
A várható felülvizsgálattal és hatásvizsgálattal kapcsolatos további információk a következő címen
találhatók: https://ec.europa.eu/food/safety/labelling-and-nutrition/food-information-consumerslegislation_en

A válaszadó adatai
*A

következő nyelven töltöm ki a kérdőívet:
angol
bolgár
cseh
dán
észt
finn
francia
görög
holland
horvát
ír
lengyel
lett
litván
magyar
máltai
német
olasz
portugál
román
spanyol
svéd
szlovák
szlovén
3

*A

kérdőívet a következő minőségemben töltöm ki:
Tudományos intézmény/kutatóintézet képviseletében
Vállalkozói szövetség képviseletében
Vállalat/üzleti szervezet képviseletében
Fogyasztói szervezet képviseletében
Uniós polgárként
Környezetvédelmi szervezet képviseletében
Unión kívüli ország állampolgáraként
Nem kormányzati szervezet (NGO) képviseletében
Közigazgatási szerv képviseletében
Szakszervezet képviseletében
Egyéb

* Utónév

* Vezetéknév

* E-mail

(nem kerül közzétételre)

* Tevékenységi

kör

Nemzetközi
Helyi
Nemzeti
Regionális
* Az

irányítás szintje
Helyi hatóság
Helyi ügynökség

* Az

irányítás szintje
Parlament
Hatóság
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Ügynökség
* Szervezet

neve

legfeljebb 255 karakter

* Szervezet

mérete

Mikrovállalkozás (1-9 alkalmazott)
Kisvállalkozás (10-49 alkalmazott)
Középvállalkozás (50-249 alkalmazott)
Nagyvállalat (legalább 250 alkalmazott)
Az átláthatósági nyilvántartásban kapott azonosító szám:
legfeljebb 255 karakter
Ellenőrizze, hogy szervezete szerepel-e az átláthatósági nyilvántartásban. Ez az uniós döntéshozatalt befolyásolni
kívánó szervezetek adatbázisa, melybe azok önkéntes alapon regisztrálják magukat.

* Származási

ország

Kérjük, adja meg származási országát, vagy azt az országot, ahol szervezetének székhelye található.

Afganisztán

Elefántcsontpart

Kongói

Puerto Rico

Demokratikus
Köztársaság
Åland-szigetek

Eritrea

Koszovó

Réunion

Albánia

Északi-Mariana-

Közép-afrikai

Románia

szigetek

Köztársaság

Algéria

Észak-Korea

Kuba

Ruanda

Amerikai Szamoa

Észak-Macedónia

Kuvait

Saint-Barthélemy

Amerikai Virgin-

Észtország

Laosz

Saint Kitts és

szigetek

Nevis

Andorra

Etiópia

Lengyelország

Saint Lucia

Angola

Falkland-szigetek

Lesotho

Saint-Martin

Anguilla

Feröer szigetek

Lettország

Saint-Pierre és
Miquelon

Antarktisz

Fidzsi

Libanon
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Saint Vincent és
Grenadineszigetek
Antigua és

Finnország

Libéria

Barbuda
Argentína

Salamonszigetek

Francia Déli és

Líbia

Salvador

Antarktiszi
Területek
Aruba

Francia Guyana

Liechtenstein

San Marino

Ausztrália

Franciaország

Litvánia

São Tomé és
Príncipe

Ausztria

Francia Polinézia

Luxemburg

Seychelleszigetek

Az Amerikai

Fülöp-szigetek

Madagaszkár

Sierra Leone

Azerbajdzsán

Gabon

Magyarország

Sint Maarten

Bahama-szigetek

Gambia

Makaó

Spanyolország

Bahrein

Ghána

Malajzia

Srí Lanka

Banglades

Gibraltár

Malawi

Suriname

Barbados

Görögország

Maldív-szigetek

Svájc

Belarusz

Grenada

Mali

Svalbard és Jan

Egyesült Államok
Külső Szigetei

Mayen
Belgium

Grönland

Málta

Svédország

Belize

Grúzia

Man-sziget

Szamoa

Benin

Guadeloupe

Marokkó

Szaúd-Arábia

Bermuda

Guam

Marshall-szigetek

Szenegál

Bhután

Guatemala

Martinique

Szent Ilona,
Ascension és
Tristan da Cunha

Bissau-Guinea

Guernsey

Mauritánia

Szerbia

Bolívia

Guinea

Mauritius

Szingapúr

Bonaire, Sint

Guyana

Mayotte

Szíria

Haiti

Mexikó

Szlovákia

Eustatius és Saba
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BoszniaHercegovina
Botswana

Heard-sziget és

Mianmar/Burma

Szlovénia

McDonaldszigetek
Bouvet-sziget

Hollandia

Mikronézia

Szomália

Brazília

Honduras

Moldova

Szudán

Brit Indiai-óceáni

Hongkong

Monaco

Szváziföld

Horvátország

Mongólia

Tádzsikisztán

Brunei

India

Montenegró

Tajvan

Bulgária

Indonézia

Montserrat

Tanzánia

Burkina Faso

Irak

Mozambik

Thaiföld

Burundi

Irán

Namíbia

Togo

Chile

Írország

Nauru

Tokelau-szigetek

Ciprus

Izland

Németország

Tonga

Clipperton

Izrael

Nepál

Törökország

Comore-szigetek

Jamaica

Nicaragua

Trinidad és

Terület
Brit Virginszigetek

Tobago
Cook-szigetek

Japán

Niger

Tunézia

Costa Rica

Jemen

Nigéria

Türkmenisztán

Csád

Jersey

Niue

Turks- és
Caicos-szigetek

Cseh

Jordánia

Norfolk-sziget

Tuvalu

Curaçao

Kajmán-szigetek

Norvégia

Uganda

Dánia

Kambodzsa

Nyugat-Szahara

Új-Kaledónia

Dél-Afrika

Kamerun

Olaszország

Új-Zéland

Déli-Georgia és

Kanada

Omán

Ukrajna

Dél-Korea

Karácsony-sziget

Örményország

Uruguay

Dél-Szudán

Katar

Oroszország

Üzbegisztán

Dominika

Kazahsztán

Pakisztán

Vanuatu

Köztársaság

Déli-Sandwichszigetek
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Dominikai

Kelet-Timor

Palau

Vatikánváros

Dzsibuti

Kenya

Palesztina

Venezuela

Ecuador

Kína

Panama

Vietnám

Egyenlítői-Guinea

Kirgizisztán

Pápua Új-Guinea

Wallis és Futuna

Egyesült Államok

Kiribati

Paraguay

Zambia

Egyesült Arab

Kókusz-szigetek

Peru

Zimbabwe

Kolumbia

Pitcairn-szigetek

Zöld-foki-

Köztársaság

Emírségek
Egyesült
Királyság
Egyiptom

szigetek
Kongó

Portugália

A Bizottság közzéteszi a nyilvános konzultációhoz fűzött hozzászólásokat. Hozzászólásának
közzétételekor Ön eldöntheti, hogy szeretné-e, hogy személyes adatait nyilvánosságra hozzuk, vagy
inkább névtelen kíván maradni. Az átláthatóság érdekében a válaszadó típusát (például „vállalkozói
szövetség”, „fogyasztói szervezet”, „uniós polgár”), származási országát, a szervezet nevét és
méretét, valamint átláthatósági nyilvántartási számát mindig közzétesszük. E-mail-címét soha nem
fogjuk nyilvánosságra hozni. Válassza ki az Ön számára legmegfelelőbb adatvédelmi lehetőséget. Az
alapértelmezett adatvédelmi lehetőségek a választott válaszadótípuson alapulnak.
*A

hozzászólás közzétételének adatvédelmi beállításai

A Bizottság közzéteszi a nyilvános konzultációra adott válaszokat. Két lehetőség közül választhat: szeretné, ha
személyes adatai nyilvánosak lennének, vagy szeretne névtelen maradni.

Névtelen közzététel
A konzultációban részt vevő válaszadó típusát, származási országát és
hozzászólását változtatás nélkül közzétesszük. Az Ön neve nem kerül
közzétételre. Kérjük, a konzultációra adott válaszaiban ne tüntessen fel
személyes adatokat.
Nyilvános közzététel
Az Ön nevét, a konzultációban részt vevő válaszadó típusát, származási
országát és hozzászólását közzétesszük.
*A

hozzászólás közzétételének adatvédelmi beállításai

A Bizottság közzéteszi a nyilvános konzultációra adott válaszokat. Két lehetőség közül választhat: szeretné, ha
személyes adatai nyilvánosak lennének, vagy szeretne névtelen maradni.

Névtelen közzététel
Csak a szervezet adatait tesszük közzé: a konzultációban részt vevő
válaszadó típusát, annak a szervezetnek a nevét, amelynek nevében válaszol,
valamint annak átláthatósági nyilvántartási számát, méretét, származási

8

országát és az Ön hozzászólását változtatás nélkül közzétesszük. Az Ön neve
nem kerül közzétételre. Kérjük, ha névtelen kíván maradni, a konzultációra
adott válaszaiban ne tüntessen fel személyes adatokat.
Nyilvános közzététel
Közzétesszük a szervezet és a válaszadó adatait: a konzultációban részt vevő
válaszadó típusát, az általa képviselt szervezet nevét, valamint annak
átláthatósági nyilvántartási számát, méretét, származási országát és a
válaszadó hozzászólását tesszük közzé. Az Ön neve szintén közzétételre
kerül.
Elfogadom a személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.

Információk a szervezetéről
Ha Ön élelmiszer-vállalkozás vagy élelmiszer-vállalkozások képviselője, kérjük, tüntesse fel a következőket
(ha ez nem vonatkozik Önre, kérjük, válassza a „nem értelmezhető” lehetőséget):
* Milyen

földrajzi lefedettségűek az Ön vállalkozásának/tagjainak piacai? (Ha ez nem

vonatkozik Önre, kérjük, válassza a „nem értelmezhető” lehetőséget.)
Egyetlen EU-tagállam/EGT-ország
Több tagállam (beleértve az EGT-országokat is)/páneurópai
Nemzetközi
Nem értelmezhető
* Az

értéklánc melyik szakaszában (szakaszaiban) tevékenykedik (tevékenykednek)

az Ön vállalkozása/tagjainak vállalkozásai? Több választ is bejelölhet. (Ha ez nem
vonatkozik Önre, kérjük, válassza a „nem értelmezhető” lehetőséget.)
Őstermelő (pl. mezőgazdaság, halászat)
Gyártók/feldolgozás
Forgalmazás
Kiskereskedelem
Nem értelmezhető
* Az

Ön vállalkozása/szervezete mely élelmiszer/ital termékcsoportokban

tevékenykedik, illetve melyeket képviseli? Több választ is bejelölhet. (Ha ez nem
vonatkozik Önre, kérjük, válassza a „nem értelmezhető” lehetőséget.)
Hús és húskészítmények
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Hal és tengeri eredetű élelmiszerek
Gyümölcsök és azokból készült termékek
Zöldségek és azokból készült termékek
Növényi és állati olajok/zsírok és kenhető zsírok
Tej
Tejtermékek
Sütőipari termékek
Gabonafélék és gabonatermékek, beleértve a kekszeket és a reggeli
gabonapelyheket
Cukrászati termékek, fagylalt
Készételek, levesek, szendvicsek
Szója alapú és hasonló növényi fehérje alapú termékek
Italok - bor vagy ízesített borászati termékek
Italok - sörök
Italok - szeszes italok
Italok - egyéb alkoholtartalmú italok
Italok - alkoholmentes italok
Egyéb élelmiszeripari termékek
Nem értelmezhető

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló rendelet
felülvizsgálatához fűződő érdek
*A

fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló rendelet mely

szabályozási témái érdeklik? Kérjük, jelölje meg az összes releváns választ.
A csomagolás elülső oldalán feltüntetett tápértékjelölés és a tápanyagprofilok
meghatározása az élelmiszerekre vonatkozó állítások használatának
korlátozása érdekében (1-5. kérdés)
Az alkoholtartalmú italok címkézése (összetevők listája és tápértékjelölés) (69. kérdés)
Dátumjelölés (10-14. kérdés)
Eredetmegjelölés (15-20. kérdés)

A csomagolás elülső oldalán feltüntetett tápérték-jelölésre és a
tápanyagprofilok meghatározására szolgáló kritériumok az állítások
korlátozása céljából
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A jelenlegi uniós szabályok szerint az élelmiszerek csomagolásának elülső oldalán („front-of-pack”)
önkéntes alapon fel lehet tüntetni a tápanyag-összetételre vonatkozó egyszerűsített tájékoztatást. Jogilag
számos formátum lehetséges bizonyos feltételek mellett, és ezek jelenleg is jelen vannak az uniós piacon.
Az Európai Bizottság mérlegeli az uniós piacon jelen lévő előrecsomagolt élelmiszerek esetében a
csomagolás elülső oldalán feltüntetett, harmonizált tápértékjelölés kötelezővé tételét.
A termékeken lehetnek tápértékre vonatkozó állítások (mint például „alacsony zsírtartalmú”, „magas
rosttartalmú”) és egészségre vonatkozó állítások (mint például „A D-vitamin szükséges a gyermekek
csontozatának normál növekedéséhez és fejlődéséhez”). Az Európai Bizottság mérlegeli, hogy az ilyen
állítások feltüntetésének jogát csak azokra a termékekre korlátozza, amelyek megfelelnek a meghatározott
tápérték-kritériumoknak, például a cukor-, sótartalom stb.
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1. kérdés: Ön milyen mértékben ért egyet az alábbi állításokkal?
1-

2-

Egyáltalán

Nem

3-

4-

nem értek

értek

Semleges

Egyetértek

egyet

egyet

5Határozottan
egyetértek

Nem
tudom

* A csomagolás elülső
oldalán történő
tápértékjelölés fontos
eszköz a lakosság
étkezési szokásainak
javításához
* A fogyasztók nagyobb
figyelmet fordítanak a
csomagolás elülső
oldalán lévő, a
tápanyag-összetétellel
kapcsolatos
tájékoztatásra, mint a
csomagolás hátoldalán
található
tápértékjelölésre
* A csomagolás elülső
oldalán a tápanyagösszetétellel
kapcsolatos
egyszerűsített és
könnyen érthető
tájékoztatás segíti a
fogyasztókat az
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egészségesebb
élelmiszerek
kiválasztásában
* A tápanyagösszetétellel
kapcsolatos, a
csomagolás elülső
oldalán lévő
tájékoztatásnak
összhangban kell
állnia a táplálkozási
iránymutatásokkal
* A fogyasztók számára
az egész EU-ban a
csomagolás elülső
oldalán található
azonos tápértékjelölést
kell biztosítani
* Az élelmiszervállalkozásokra az
egész EU-ban
ugyanazoknak a
szabályoknak kell
vonatkozniuk a
csomagolás elülső
oldalán található
tápértékjelölésre
vonatkozóan
* Több terméken kellene
feltüntetni a
csomagolás elülső
oldalán a tápanyag-
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összetétellel
kapcsolatos
tájékoztatást
* A csomagolás elülső
oldalán feltüntetett
tápértékjelölés
megfelelő eszköz arra,
hogy az élelmiszervállalkozásokat
termékeik
tápanyagtartalmának
javítására ösztönözze
* Az élelmiszertermékek
esetében az
egészségre és
tápanyag-összetételre
vonatkozó állítások
csak akkor
engedélyezhetők, ha
megfelelnek bizonyos
táplálkozási
minőségnek (pl. só,
cukor stb. szintje)
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2. kérdés: Véleménye szerint mennyire valószínű, hogy az alábbi lehetőségek
egyenként arra ösztönzik a fogyasztókat, hogy változtassanak élelmiszer-vásárlási
magatartásukon?
1 - Nagyon

2 - Nem

3-

4-

valószínűtlen

valószínű

Semleges

Valószínű

5Nagyon
valószínű

* Tájékoztatás az egyes tápanyagok (zsír, telített zsír, cukrok, só) mennyiségéről és az
élelmiszer egy adagjának energiaértékéről, valamint arról, hogy ez mennyit jelent a
napi referencia-bevitel százalékában.

Példa:
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* Tájékoztatás az egyes tápanyagok (zsír, telített zsír, cukor, só) mennyiségéről és az
élelmiszer egy adagjának energiaértékéről, valamint arról, hogy ez mennyit jelent a
napi referencia-bevitel százalékában. Színeket használnak a termék 100 g-jára
vonatkoztatott tápanyagok „alacsony” (zöld), „közepes” (borostyánsárga) vagy
„magas” (vörös) kategóriába sorolására.

Példa:

* Tájékoztatás a termék általános tápértékéről (a kedvezőtlen elemek [cukrok, telített
zsírok, só és kalória] és a kedvező elemek [fehérje-, rost- és gyümölcs-, zöldség-,
hüvelyes-, dióféle- és olíva-/repce-/dióolajtartalom] integrálása alapján) egy fokozatos
mutatóval, amely minden termékre alkalmazható. Színeket és betűket használnak a
termék általános tápértékének osztályozására, a „legmagasabb tápértéktől” (sötétzöld,
A) az „alacsonyabb tápértékig” (sötétnarancs, E).
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Példa:

* Tájékoztatás a termék általános tápértékéről pozitív (jóváhagyó) logó révén, amely
csak meghatározott táplálkozási kritériumoknak megfelelő élelmiszereken
alkalmazható. A kritériumok alapulhatnak pl. zsír, telített zsír, cukrok, só, rost, teljes
kiőrlésű gabonák, gyümölcsök és zöldségek mennyiségén, az élelmiszer-kategóriától
és az adott jelöléstől függően.

Példa:

* A fenti lehetőségek kombinációja: a termék általános táplálkozási minőségére
vonatkozó információk egyesítve az egyes tápanyagok mennyiségére vonatkozó
információkkal.
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3. kérdés: Véleménye szerint mennyire valószínű, hogy az alábbi lehetőségek
mindegyike arra ösztönzi a vállalkozásokat, hogy javítsák termékeik táplálkozási
vonatkozásait?
1 - Nagyon

2 - Nem

3-

4-

valószínűtlen

valószínű

Semleges

Valószínű

5Nagyon
valószínű

Nem
tudom

* Tájékoztatás az egyes tápanyagok (zsír, telített zsír, cukrok, só) mennyiségéről és az
élelmiszer egy adagjának energiaértékéről, valamint arról, hogy ez mennyit jelent a
napi referencia-bevitel százalékában.

Példa:
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* Tájékoztatás az egyes tápanyagok (zsír, telített zsír, cukor, só) mennyiségéről és az
élelmiszer egy adagjának energiaértékéről, valamint arról, hogy ez mennyit jelent a
napi referencia-bevitel százalékában. Színeket használnak a termék 100 g-jában
található tápanyagok „alacsony” (zöld), „közepes” (borostyánsárga) vagy „magas”
(vörös) kategóriába sorolására.

Példa:

Tájékoztatás a termék általános tápértékéről (a kedvezőtlen elemek [cukrok, telített
zsírok, só és kalória] és a kedvező elemek [fehérje-, rost- és gyümölcs-, zöldség-,
hüvelyes-, dióféle- és olíva-/repce-/dióolaj-tartalom] integrálása alapján) egy fokozatos
mutatóval, amely minden termékre alkalmazható. Színeket és betűket használnak a
termék általános tápértékének osztályozására, a „legmagasabb tápértéktől” (sötétzöld,
A) az „alacsonyabb tápértékig” (sötétnarancs, E).
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Példa:

* Tájékoztatás a termék általános tápértékéről pozitív (jóváhagyó) logó révén, amely
csak meghatározott táplálkozási kritériumoknak megfelelő élelmiszereken
alkalmazható. A kritériumok alapulhatnak pl. zsír, telített zsír, cukrok, só, rost, teljes
kiőrlésű gabonák, gyümölcsök és zöldségek mennyiségén, az élelmiszer-kategóriától
és az adott jelöléstől függően.

Példa:

* A fenti lehetőségek kombinációja: a termék általános táplálkozási minőségére
vonatkozó információk egyesítve az egyes tápanyagok mennyiségére vonatkozó
információkkal.
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4. kérdés: Ha az uniós szabályok azt jelentenék, hogy az élelmiszertermékek
gyártói csak olyan élelmiszerekről tehetnek egészségre és tápértékre vonatkozó
állításokat, amelyek megfelelnek a meghatározott táplálkozási kritériumoknak,
mennyire valószínű a következő?
Nagyon

Nem

valószínűtlen

valószínű

Semleges

Valószínű

Nagyon
valószínű

* Azon élelmiszer-vállalkozások,
amelyek termékein állítások
szerepeltek az új kritériumok
bevezetése előtt, de amelyeknek
termékei nem felelnek meg az új
kritériumoknak, meg fogják
változtatni termékeik receptjét,
hogy azok egészségesebbek
legyenek, hogy megtarthassák
a termékeiken az egészségre és
tápértékre vonatkozó állításokat
* Azon élelmiszer-vállalkozások,
amelyek termékein nem
szerepeltek állítások az új
kritériumok bevezetése előtt, és
amelyeknek termékei nem
felelnek meg az új
kritériumoknak, megváltoztatják
termékeik receptjét, hogy azok
egészségesebbek legyenek,
hogy felvehessék termékeikre a
vonatkozó egészségre és
tápértékre vonatkozó állításokat
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5. kérdés: Ha más, a csomagolás elülső oldalán feltüntetett tápérték-jelöléssel és
a tápanyagprofilok meghatározására vonatkozó kritériumokkal kapcsolatos
kérdéseket szeretne felvetni az állítások korlátozása érdekében, kérjük, adja meg a
részleteket alább.
legfeljebb 1000 karakter

Ha további információkat szeretne adni a csomagolás elülső oldalán feltüntetett
tápértékjelöléssel és a tápanyagprofilok meghatározására vonatkozó kritériumokkal
kapcsolatban az állítások korlátozása érdekében (például állásfoglalást vagy
bizonyítékokon alapuló jelentést), vagy olyan konkrét kérdéseket szeretne felvetni,
amelyekre ez a kérdőív nem vonatkozik, a megfelelő kiegészítő dokumentumot itt
töltheti fel. A maximális fájlméret 1 MB. A dokumentum fakultatív elem, mely háttérinformációkkal szolgál számunkra és segít abban, hogy megértsük álláspontját.
Csak a pdf,txt,doc,docx,odt,rtf típusú fájlok megengedettek.

Az alkoholtartalmú italok címkézése
Noha a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló rendelet előírja, hogy az
előrecsomagolt élelmiszerek címkéjén fel kell tüntetni az összetevők listáját és a tápértékjelölést, jelenleg
mentesíti ez alól az 1,2 térfogatszázalékot meghaladó alkoholtartalmú italokat.
A közös piacszervezésről (KPSZ) szóló rendelet közelgő felülvizsgálatának el kell vezetnie a bor
összetevői és a tápértékjelölés címkén történő feltüntetésére vonatkozó szabályok bevezetéséhez. Ezek a
szabályok tovább módosíthatók a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló rendelet
javasolt felülvizsgálata révén. Ugyanez vonatkozik a 251/2014/EU rendelet által szabályozott ízesített
borászati termékekre is, amely rendelet a közös agrárpolitika (KAP) reformja keretében szintén
felülvizsgálat alatt áll.
A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló rendelet felülvizsgálata keretében a
Bizottság fontolóra veszi az 1,2 térfogatszázalékot meghaladó alkoholtartalmú italokra vonatkozó jelenlegi
mentesség visszavonását, és az összetevők listája és a tápértékjelölés (azaz az energia-, fehérje-, zsír-,
telítettzsír-, szénhidrát-, cukor- és sótartalmat megadó táblázat) feltüntetésének előírását.
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6. kérdés: Ön milyen mértékben ért egyet az alábbi állításokkal?
1-

2-

Egyáltalán

Nem

3-

4-

nem értek

értek

Semleges

Egyetértek

egyet

egyet

5Határozottan
egyetértek

Nem
tudom

* Az alkoholtartalmú
italok fogyasztói
számára az
összetevők listáját és a
tápértékjelölést
ugyanúgy meg kell
adni, mint más
élelmiszerek és italok
esetében
* A fogyasztóknak
nyújtott tájékoztatás
típusának azonosnak
kell lennie az
alkoholtartalmú italok
minden kategóriája (pl.
sörök, borok, szeszes
italok stb.) esetében
* A fogyasztóknak az
egész EU-ban
ugyanazokhoz az
információkhoz kell
hozzáférniük az
alkoholtartalmú italokra
vonatkozóan
* Az élelmiszervállalkozásokra az
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egész EU-ban azonos
címkézési
szabályoknak kell
vonatkoznia az
alkoholtartalmú italok
tekintetében
* Az élelmiszervállalkozók
önkéntesen elegendő
tájékoztatást nyújtanak
a fogyasztóknak az
alkoholtartalmú italok
összetevőiről
* Az élelmiszervállalkozók
önkéntesen elegendő
tájékoztatást nyújtanak
a fogyasztóknak az
alkoholtartalmú italok
tápanyagtartalmáról
* Az élelmiszervállalkozók
önkéntesen elegendő
tájékoztatást nyújtanak
a fogyasztóknak az
alkoholtartalmú italok
energiaértékéről
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Az alkoholtartalmú italok összetevőire és tápanyagtartalmára vonatkozó információkat „címkén” vagy
„címkén kívül” is meg lehet adni. Ha azokat „címkén kívül” adják meg, akkor egy QR-kódnak kell a címkén
szerepelnie. A QR-kód egy weboldalra irányítaná a fogyasztót, ahol hozzáférhet az összetevők listájához
és a tápanyagtartalomra vonatkozó tájékoztatóhoz.

7. kérdés: Ön szerint hogyan kell a fogyasztók részére megadni a
tápanyagtartalomra és az összetevőkre vonatkozó információkat? Kérjük,
válasszon egy lehetőséget minden információtípushoz.
A címkén kívül,
A címkén

egy QR-kóddal
elérhető módon

Nincs szükség

Nincs

ilyen tájékoztatásra

véleményem

* Teljes tápértékjelölés
(energiaérték, zsír-,
telítettzsírsav-,
szénhidrát-, cukor-,
fehérje- és
sótartalom)
* Tápértékjelölés csak
az energiaértékre
vonatkozóan (Kcal
/KJ)
* Az összetevők
felsorolása
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8. kérdés: Ha az összetevők listáját és a tápértékjelölést a fogyasztóknak a
címkén kívül, a címkén található QR-kód segítségével adják meg, milyen
mértékben ért egyet az alábbi állításokkal?
1-

2-

Egyáltalán

Nem

3-

4-

nem értek

értek

Semleges

Egyetértek

egyet

egyet

5Határozottan
egyetértek

Nem
tudom

* A fogyasztók
rendelkeznek
azokkal a
berendezésekkel
(mobiltelefon és
internetkapcsolat),
amelyekkel
alkoholtartalmú
italok vásárlásakor
QR-kódon
keresztül
hozzáférhetnek a
címkén nem
szereplő
információkhoz
* A fogyasztók
alkoholtartalmú
italok vásárlásakor
használni fogják a
címkén kívüli
információkat
* A fogyasztók
ugyanolyan
figyelmet
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fordítanak a
tápanyagösszetételre és az
összetevők
listájára, ha azokat
a címkén vagy QRkódon keresztül
adják meg
* A tápanyagösszetétellel és az
összetevők
listájával
kapcsolatos
információk
megadása QRkódon keresztül,
egy weboldalra
irányítva
ugyanolyan
megbízható, mint
ugyanazon
információk
feltüntetése a
címkéken
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9. kérdés: Ha egyéb, az alkoholtartalmú italok címkézésével kapcsolatos
kérdéseket szeretne felvetni, kérjük, adja meg a részleteket alább.
legfeljebb 1000 karakter

Ha további információkat kíván megadni az alkoholtartalmú italok címkézésével
kapcsolatban (például állásfoglalást vagy bizonyítékokon alapuló jelentést), vagy
fel szeretne vetni a kérdőívben nem érintett kérdéseket, a megfelelő kiegészítő
dokumentumot itt töltheti fel. A maximális fájlméret 1 MB. A dokumentum fakultatív
elem, mely háttér-információkkal szolgál számunkra és segít abban, hogy
megértsük álláspontját.
Csak a pdf,txt,doc,docx,odt,rtf típusú fájlok megengedettek.

Dátumjelölés
Az élelmiszertermékeken - beleértve az italokat is - a dátumjelölés a fogyaszthatósági időre és a
minőségmegőrzési időre utal.
A fogyaszthatósági idő az élelmiszerbiztonsághoz kapcsolódik. Olyan élelmiszereken használják, amelyek
mikrobiológiai szempontból erősen romlandóak, és ezért rövid idő elteltével valószínűleg közvetlen veszélyt
jelentenek az emberi egészségre (pl. friss hús vagy friss hal). A fogyaszthatósági idő után úgy kell
tekinteni, hogy az élelmiszer fogyasztása nem biztonságos.
A minőségmegőrzési idő (vagy minimális eltarthatóság ideje) a termék minőségére vonatkozik. Azt az
időtartamot jelöli, amely alatt a gyártó garantálja, hogy valamely élelmiszer várhatóan megőrzi optimális
minőségét, ha a csomagolás sértetlen/bontatlan, és azt megfelelő körülmények között tárolják. Azok az
élelmiszerek (pl. konzervek vagy száraztészta), amelyeknek lejárt a minőségmegőrzési ideje, továbbra is
fogyaszthatók, ha a csomagolásuk nem sérült, minden tárolási körülményt betartottak, és a fogyasztó
döntése alapján az élelmiszer még ehető (pl. romlásnak nincs jele).
A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló rendelet felülvizsgálata során a Bizottság
fontolóra veszi a dátumjelölésre vonatkozó szabályok felülvizsgálatát.
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10. kérdés: Ön szerint milyen mértékben határozzák meg az alábbi tényezők a
fogyasztók élelmiszerek elfogyasztására vagy eldobására vonatkozó döntését?
1Nincs
hatása

2Kisebb

3-

hatása

Semleges

van

4-

5 - Erős

Mérsékelt

hatása

hatása van

van

Nem
tudom

* A fogyasztók
dátumjelölésre
vonatkozó ismeretei
* A dátumjelölés
kellően szembetűnő
és könnyen
olvasható-e a
csomagoláson
* A dátumjelölés
megfogalmazásának
/formátumának
/vizuális
megjelenítésének
következetessége a
különböző
termékeken
* A fogyasztók
magabiztossága arra
vonatkozó saját
döntésük
meghozatalára, hogy
egy élelmiszer
fogyasztható vagy
azt ki kell dobni
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11. kérdés: Milyen mértékben ért egyet a következő állításokkal?
1-

2-

Egyáltalán

Nem

3-

4-

nem értek

értek

Semleges

Egyetértek

egyet

egyet

5Határozottan
egyetértek

Nem
tudom

* A fogyasztók nem értik
a különbséget a
„fogyaszthatósági” és
a „minőségmegőrzési
idő” között
* A fogyasztók értik,
hogy a
„fogyaszthatóság” azt
a dátumot jelöli,
ameddig az élelmiszer
fogyasztása
biztonságos
* A fogyasztók értik,
hogy a
„minőségmegőrzési
idő” azt a dátumot
jelöli, ameddig az
élelmiszer megfelelő
tárolás esetén megőrzi
optimális minőségét
* A fogyasztók
érzékszerveiket (pl.
látvány, íz, szag)
használják annak
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eldöntésére, hogy egy
termék mikor alkalmas
még fogyasztásra
* A fogyasztóknak
továbbra is egységes
dátumjelölési
információkat kell
kapniuk az egész EUban
* Az élelmiszervállalkozásokra
továbbra is egységes
dátumjelölési
szabályoknak kell
vonatkozniuk az egész
EU-ban
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12. kérdés: Milyen mértékben ért egyet a következő állításokkal?
1-

2-

Egyáltalán

Nem

3-

4-

nem értek

értek

Semleges

Egyetértek

egyet

egyet

5Határozottan
egyetértek

Nem
tudom

* A fogyasztók kevesebb
élelmiszert
pazarolnának el, ha
bizonyos
élelmiszertermékekből
- például a nem
romlandó, hosszú
eltarthatóságú
élelmiszerekről (pl.
tészta, rizs, kávé, tea)
- elhagynák a
„minőségmegőrzési
időt”
* A fogyasztók kevesebb
élelmiszert
pazarolnának, ha csak
az élelmiszerbiztonsági kockázatot
jelző dátumjelzés
(„fogyaszthatósági
idő”) lenne feltüntetve
az élelmiszereken, és
a „minőségmegőrzési
idő” már nem
szerepelne egyetlen
terméken sem
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* A fogyasztók jobban
megértenék a
dátumjelölést, ha
javulna a termékeken
a „minőségmegőrzési
idő” és a
„fogyaszthatóság”
dátuma kifejezésének
módja a terminológia,
a formátum és/vagy a
vizuális megjelenítés
tekintetében
A fogyasztók kevesebb
élelmiszert
pazarolnának el, ha a
terméken a gyártás
dátumát tüntetnék fel a
„minőségmegőrzési
idő” helyett

33

13. kérdés: Milyen mértékben ért egyet a következő állításokkal?
1-

2-

Egyáltalán

Nem

3-

4-

nem értek

értek

Semleges

Egyetértek

egyet

egyet

5Határozottan
egyetértek

Nem
tudom

* Az élelmiszervállalkozók a
fogyaszthatósági idő
és a
minőségmegőrzési idő
közül a
legmegfelelőbbet
választják
* A „minőségmegőrzési
idő” elengedhetetlen
annak biztosításához,
hogy a termékeket
optimális minőségben
fogyasszák el
* Amennyiben az
élelmiszerterméken
nem kötelező a
dátumjelölés
feltüntetése (pl.
hámozatlan/vágatlan
gyümölcs/zöldség), az
élelmiszer-pazarlás
elkerülése érdekében
jobb, ha önkéntes
alapon nem adnak
meg
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„minőségmegőrzési
időt”
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14. kérdés: Ha más, a dátumjelöléssel kapcsolatos kérdéseket szeretne felvetni,
kérjük, adja meg a részleteket alább.
legfeljebb 1000 karakter

Ha további információkat kíván megadni (például állásfoglalást vagy
bizonyítékokon alapuló jelentést), vagy fel szeretne vetni a kérdőívben nem érintett
kérdéseket, a megfelelő kiegészítő dokumentumot itt töltheti fel. A maximális
fájlméret 1 MB. A dokumentum fakultatív elem, mely háttér-információkkal szolgál
számunkra és segít abban, hogy megértsük álláspontját.
Csak a pdf,txt,doc,docx,odt,rtf típusú fájlok megengedettek.

Eredetmegjelölés
Az eredetmegjelölések tájékoztatást nyújtanak a fogyasztóknak annak megértésében, hogy honnan érkezik
az élelmiszer. Bizonyos élelmiszerek (gyümölcs és zöldség, hal és tenger gyümölcsei, marha- és
marhahús termékek, sertés-, juh-, kecske- és baromfihús, feldolgozatlan hús, olívaolaj, bor, tojás és
szeszes italok) esetében az eredetjelölés már kötelező. A Bizottság fontolgatja, hogy több
élelmiszertermékre kiterjeszti a kötelező eredetjelölést. Ilyen termék különösen a tejtermékekben található
tej, a feldolgozott élelmiszerek elsődleges összetevőjeként használt hús, a nyúl- és vadhús, a rizs, a
tésztákban használt durumbúza, a burgonya és a paradicsomtermékekben található paradicsom.
Az eredetcímkék a termék előállításának egy vagy több szakaszáról nyújthatnak információt (pl. tej
esetében ez lehet a fejés, a feldolgozás és/vagy a csomagolás helyére vonatkozó információ). E szakaszok
mindegyike esetében a származást azon földrajzi terület alapján határozzák meg, ahol az adott
tevékenység lezajlott (pl. az EU, egy adott ország vagy egy régió - amennyiben egy régió lehet egyetlen
országon belül vagy több országra is kiterjedhet).
* 15.

kérdés: Úgy gondolja, hogy a fogyasztók több élelmiszer eredetét szeretnék

tudni?
Igen
Nem
Nem tudom
Ha igen választ adott, kérjük, válasszon egyet vagy többet a következő okok közül:
Ahhoz, hogy megalapozott döntést hozhassanak
Mert úgy vélik, hogy bizonyos élelmiszerek érzékszervi tulajdonságai (íz,
állag, szín) és származásuk között összefüggés áll fenn
Mert egy régió termelőit vagy gazdaságát támogatni kívánják
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Mert szerintük ez egy élelmiszertermék környezeti hatásának mutatója
Egyéb okok miatt
Kérjük, adja meg az egyéb okokat, amelyek miatt a fogyasztó több élelmiszer
eredetét szeretné tudni.
legfeljebb 100 karakter
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16. kérdés: Milyen mértékben ért egyet a következő állításokkal?
1-

2-

Egyáltalán

Nem

3-

4-

nem értek

értek

Semleges

Egyetértek

egyet

egyet

5Határozottan
egyetértek

Nem
tudom

* A fogyasztók a
vásárlás során
figyelembe veszik az
élelmiszerek eredetét
* A fogyasztóknak
képesnek kell lenniük
bizonyos
előrecsomagolt
élelmiszerek
származásának jobb
megállapítására
* A fogyasztóknak
képesnek kell lenniük
bizonyos,
előrecsomagolt
élelmiszerek
összetevőjeként
felhasznált
élelmiszerek
származásának jobb
megállapítására
* A fogyasztóknak
képesnek kell lenniük
egyes nem
előrecsomagolt
élelmiszerek, valamint
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az éttermekben és
más vendéglátóipari
létesítményekben
kínált élelmiszerek
származásának jobb
megállapítására
* A fogyasztóknak
önkéntesen elegendő
tájékoztatást adnak az
élelmiszer eredetéről
* Az élelmiszerek
eredetére vonatkozó
információk
megadásának
önkéntesnek kell
lennie, és azt az
élelmiszervállalkozókra kell bízni
* A fogyasztóknak az
egész EU-ban
ugyanazokhoz az
eredetmegjelölési
információkhoz kell
hozzáférniük
* Az élelmiszervállalkozókra EUszerte ugyanazon
szabályoknak kell
vonatkozniuk a
származással
kapcsolatos
információk fogyasztók
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részére történő
megadása tekintetében
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17. kérdés: Mennyire tartja fontosnak a kötelező eredetmegjelölést a felsorolt
egyes élelmiszerek esetében?
1-

2-

Egyáltalán

Nagyon

nem fontos

fontos

5-

3-

4-

Semleges

Fontos

Nagyon
fontos

Nem
tudom

* Tej
* A tejtermékekben lévő tej
* A feldolgozott élelmiszerek
elsődleges összetevőjét
képező hús
* Nyúl- és vadhús
* Rizs
* A tésztához felhasznált
durumbúza
* Burgonya
* A paradicsomos
termékekben lévő
paradicsom

18. kérdés: A felsorolt egyes élelmiszertermékeknél válassza ki azt a földrajzi
szintet, amelyen Ön szerint az eredetre vonatkozó információkat meg kell adni.
Minden termékcsoporthoz több lehetőséget is kiválaszthat.
Régió szintjén (egy régió

„EU” -

lehet egyetlen országon

Ország

„nem

belül vagy több országra

szintjén

EU”

kiterjedhet)

szinten

Eredetjelzést
nem kell
feltüntetni

Nem
tudom

* Tej
* A tejtermékekben lévő
tej
* A feldolgozott
élelmiszerek
elsődleges
összetevőjeként
felhasznált hús
* Nyúl- és vadhús
* Rizs
* A tésztához felhasznált
durumbúza
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* Burgonya
A paradicsomos
termékekben lévő
paradicsom

19. kérdés: Kérjük, a felsorolt élelmiszerek mindegyike esetében jelölje meg a
gyártási folyamat azon szakaszát, amely(ek)ben Ön szerint a származásra
vonatkozó információkat meg kell adni.
Fejés

Feldolgozás

Csomagolás

Eredetjelzést nem kell

Nem

helye

helye

helye

feltüntetni

tudom

* Tej
* A tejtermékekben
lévő tej

19. kérdés:
Születés

Nevelés

Vágás

helye

helye

helye

Eredetjelzést
nem kell
feltüntetni

Nem
tudom

* A feldolgozott élelmiszerek elsődleges
összetevőjeként felhasznált hús

19. kérdés:
Nevelés helye (csak nyúl

A vadászat

Eredetjelzést nem kell

Nem

esetében)

/vágás helye

feltüntetni

tudom

* Nyúl- és
vadhús

19. kérdés:
Betakarítás

Feldolgozás

Csomagolás

Eredetjelzést nem kell

Nem

helye

helye

helye

feltüntetni

tudom

* Rizs

19. kérdés:
Betakarítás

Fejés

Eredetjelzést nem kell

Nem

helye

helye

feltüntetni

tudom

* A tésztához felhasznált
durumbúza

19. kérdés:
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Betakarítás

Feldolgozás

Eredetjelzést nem kell

Nem

helye

helye

feltüntetni

tudom

* A paradicsomos termékekben
lévő paradicsom

19. kérdés:
Betakarítás helye

Eredetjelzést nem kell feltüntetni

Nem tudom

* Burgonya

20. kérdés: Ha egyéb, az eredetmegjelöléssel kapcsolatos kérdéseket szeretne
felvetni, kérjük, adja meg a részleteket alább.
legfeljebb 1000 karakter

Ha az eredetmegjelöléssel kapcsolatban további információkat kíván megadni
(például állásfoglalást vagy bizonyítékokon alapuló jelentést), vagy fel szeretne
vetni a kérdőív által nem érintett kérdéseket, a megfelelő kiegészítő dokumentumot
itt töltheti fel. A maximális fájlméret 1 MB. A dokumentum fakultatív elem, mely
háttér-információkkal szolgál számunkra és segít abban, hogy megértsük
álláspontját.
Csak a pdf,txt,doc,docx,odt,rtf típusú fájlok megengedettek.

Kiegészítő észrevétel
Ha egyéb, a jelen konzultációban tárgyalt témákkal kapcsolatos kérdéseket
szeretne felvetni, kérjük, adja meg a részleteket alább.
legfeljebb 3000 karakter

Ha további információkat kíván megadni (például állásfoglalás vagy bizonyító
dokumentum formájában), vagy fel szeretne vetni a kérdőív által nem érintett
kérdéseket, a megfelelő kiegészítő dokumentumot itt töltheti fel. A maximális
fájlméret 1 MB. A dokumentum fakultatív elem, mely háttér-információkkal szolgál
számunkra és segít abban, hogy megértsük álláspontját.
Csak a pdf,txt,doc,docx,odt,rtf típusú fájlok megengedettek.
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