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„Élelmiszeripar a fogyasztók egészségéért – tegyünk együtt 
érte!” 

Az ÉFOSZ kezdeményezése és az eddig elért eredmények 
 

ÉFOSZ szakmai konferencia 
 2015. április 16.  
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Háttér 
Egészséges életmód, kiegyensúlyozott táplálkozás: előtérbe kerültek az elmúlt 

évtizedben (romló egészségügyi mutatók itthon és nemzetközi szinten) 

 

Komplex folyamatra leegyszerűsítő „válasz” született: az élelmiszeripar 
társadalmi megítélése romlott 

 

Cél: tudatosítani az érintettekben, hogy kizárólag az összefogás hozhat 
megoldást, az egészséges életmódnak része a kiegyensúlyozott táplálkozás, 
de nem egyenlő azzal 

 

Élelmiszeripar felelőssége: tudatában a felelősségének az elhízás és a nem 
fertőző betegségek megelőzésében, folyamatos termékfejlesztés az 
egészséges életmód kommunikáció 
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Mérföldkő az összefogásban: önkéntes vállalások 

ÉFOSZ szerepe: összefogja, kommunikálja, elősegíti, ösztönzi az élelmiszer-
feldolgozók ez irányú törekvéseit.  

Eszköz: az ÉFOSZ közgyűlésén meghirdetésre került a kezdeményezés (2014. 
május)  

Ezzel megszületett az élelmiszeripar úttörő közösségi kezdeményezése a 
népegészségügyi mutatók javítása érdekében 

„Élelmiszeripar a fogyasztókért: tegyünk együtt érte!” 

Vállalások rendszere, melyhez önkéntesen lehet csatlakozni 

(só-, kalória-, zsír-tartalom csökkentés, jelölés, aktív életmód előmozdítása, 
felelős reklám, egyéb)  

Honlap: www.egyuttafogyasztokert.hu  

 

 

 

 
 

 

http://www.egyuttafogyasztokert.hu/


Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége 

H-1034 Budapest, Bécsi út 126-128. 

www.efosz.hu 



Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége 

H-1034 Budapest, Bécsi út 126-128. 

www.efosz.hu 

A rendszer működése és elemei 

Működtetés: ÉFOSZ Igazgatóság (honlap és kommunikáció) 

Önkéntes vállalások, melyekhez a cégek csatlakozhatnak 

Új vállalások is tehetők 

Eddig meglévő kategóriák: só-, kalória-, zsír-tartalom csökkentés, jelölés, aktív 
életmód előmozdítása, felelős reklám, egyéb  

Értékelő Bizottság: megfelel-e kezdeményezés szellemiségének 

(MDOSZ, NAK, ÉFOSZ részvételével) 

Ellenőrzés: a betartás a cégek saját felelőssége, éves beszámolót készítenek, az 
ÉFOSZ ennek összesített eredményét kommunikálja 

Célunk: minél több vállalat, szervezet csatlakozzon és támogassa a 
kezdeményezést, javuljon az iparágba vetett bizalom. 

 



Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége 

H-1034 Budapest, Bécsi út 126-128. 

www.efosz.hu 

Eddig elért eredmények 
 

2014. augusztus- 2015. április: 25 csatlakozó, 75 vállalás 

 

Saját honlap, 3 sajtóközlemény, 1 sajtótájékoztató, konferencia-
részvételek, roll-up, kiskáté 

 

Együttműködő partnereink: Földművelésügyi Minisztérium, Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara, Magyar Dietetikusok Országos 
Szövetsége, Önszabályozó Reklámtestület 
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Tervezett tevékenységek 

Csatlakozók, támogatók folyamatos toborzása 
 
 
2015 harmadik negyedév: eredmény monitoring a csatlakozók 
beszámolói alapján 
 
2015 szeptember-október: az eredmények kommunikációja 
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 


