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A fejlesztési stratégiák kialakítása során a nemzetközi tendenciák elemzése kiemelt 

fontosságú. (fogyasztói szokások változása; technológiai fejlődés; üzemszerkezeti 

változások, ágazatszabályozási intézkedések stb.)

A realitásokon alapuló ágazatfejlesztési célok meghatározása érdekében szükség van az 

elmúlt 2-3 évtized állami és EU fejlesztési programjai eredményeinek részletes 

áttekintésére. Egyúttal meg kell vizsgálni, hogy a hazainál sikeresebb ágazatfejlesztési 

programok miben tértek el.

Az ágazatot érintő egyes kormányzati intézkedések céljainak harmonizálása 

elengedhetetlen.  (versenyképességi, piacvédelmi, fogyasztóvédelmi, környezetvédelmi, 

egészségpolitikai stb.) Azok meghatározása során szükséges az ágazat szereplőivel való 

egyeztetés.

A fair piaci verseny körülményeinek kialakítása további közös erőfeszítéseket igényel. 

Az illetékes hatóságok és piaci szereplők erőteljes együttműködése szükséges.

Az ágazati szereplők gazdasági terheinek, illetve az előállított termékekre rakódó  

terhek csökkentése, a  legkedvezőbb nemzetközi gyakorlathoz való igazítása.

Az ágazati munkaerő problémák kezelését célzó megoldások közös kimunkálása.

Az élelmiszergyártás, azon belül is az iparszerű élelmiszer-előállítás image-ének javítása

kiemelt közös feladat.     3

A magyar élelmiszer-előállítás 

versenyképességének javítása a kormányzati 

és ágazati szereplők összehangolt 

intézkedéseit igényli



A magyar élelmiszerek fogyasztása  

ösztönzésének és a népegészségügyi 

problémák megoldásának összehangolása 

szükséges 

A hazai előállítású élelmiszerek arányának 

növekedését a polcokon mindenek felett a 

fogyasztói kereslet fogja tudni hatékonyan 

és fenntarthatóan kiváltani. 

Ennek előfeltétele, hogy a hazai élelmiszer 

TÉNYLEG JOBB LEGYEN valamilyen 

szempontból, mint az import termék. 

A termékek importtal szembeni 

vonzerőjének javítása mellett pedig olyan 

üzenetet kell a fogyasztók számára átadni, 

amely VALÓS ÉRTÉKEKEN ALAPULÓ 

ÉRVEKKEL támasztja alá a hazai 

választásának előnyeit.  

Álláspontunk szerint ezen értékek a 

következők lehetnének: ellenőrzött 

minőség, biztonságosság, hagyomány 

és fenntarthatóság.

Egy termék sajnos önmagában a 

származása miatt nem lesz egészséges, 

csak akkor, ha kiegyensúlyozott 

táplálkozás részét képezi és egészséges 

életmódhoz társul. 

Egy élelmiszer minősége, származása és 

egészségessége tehát a legtöbb esetben 

nem áll egymással ok-okozati 

összefüggésben, ezért ha hosszú távon 

szeretné a Kormány javítani mind a hazai 

cégek versenyképességét, mind a 

lakosság egészségügyi állapotát, akkor e 3 

fogalom és a hozzájuk kapcsolódó három 

probléma-alrendszer világos 

elválasztását végre kell hajtani és 

azokra a megoldásokat  - a kiinduló 

helyzetek és összefüggéseik őszinte 

feltárásával  - egymással 

ÖSSZEHANGOLVA kell megkeresni.

3



Javasoljuk két dedikált 

munkacsoport létrehozását: 
Minőségügyi, versenyképességi és fenntarthatósági munkacsoport: a hazai 

előállítású élelmiszerek kívánatos image-ének meghatározása, az ehhez szükséges 

szabályozási és támogatási ösztönző-rendszer kialakítása; a kormányzati és a 

versenyszféra üzeneteinek összehangolása; az élelmiszeriparra vonatkozó 

kormányzati célok összehangolása az eszközrendszerrel, ehhez az elmúlt időszak 

eredményeinek vizsgálata és a szükséges  következtetések levonása; annak 

vizsgálata, hogy a körkörös gazdaságra vonatkozó uniós jogszabályok hazai 

implementációja során a hazai élelmiszeripar szempontjai (élelmiszerbiztonság, 

versenyképesség) hogyan vehetők a lehető legteljesebb mértékben figyelembe 

vételre. 

Táplálkozási munkacsoport: a táplálkozással összefüggő népegészségügyi 

problémák gyökereinek meghatározása: az elmúlt 8 év OTÁP vizsgálatai alapján a 

tápanyag és energia-bevitel forrásai, fogyasztási szokások: ennek tükrében határozza 

meg, hogy mely élelmiszer-csoportokból eszünk többet/kevesebbet a kívánatosnál, 

miért felelős az otthoni ételkészítés, milyen komplex ösztönző-rendszer és 

edukáció szükséges a fogyasztási szokások hatékony javításához? Állapítsa meg, 

hogy - számos uniós tagország gyakorlatának mintájára - nemzeti szintre emelhető-e 

a Szövetségünk által 2014-ben megkezdett önkéntes termék-reformulációs 

program, állami együttműködés és monitoring bevezetésével? 
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Elindult a fogyasztóknak szóló kommunikációs 

programunk „Hello Food” címmel a  facebook-on

Célunk a feldolgozott élelmiszerek iránti bizalom helyreállítása, 

eszközünk a transzparencia és a párbeszéd
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Köszönjük a figyelmet!

tamas.eder@bonafarm.hu

reka.szollosi@elelmiszeripar.hu
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