
Digitális Élelmiszeripari
Stratégia



A HAZAI ÉLELMISZERIPAR KIHÍVÁSAI

Az élelmiszeripar előtt álló kihívások
• A mezőgazdasági nyersanyagháttér szabta korlátok
• Az élelmiszeripar csökkenő versenyképessége
• Az emberi erőforrás korlátai



Nemzetközi szakirodalom
elemzés, tapasztalatok szintézise

A Digitális Agrárstratégia
tapasztalatai



Hazai élelmiszeripar digitalizációs helyzetének 
felmérése

Vizsgálat célja:

• mai magyar élelmiszeriparban működő vállalatok digitalizációs
helyzetének felmérése,

• megismerjük az élelmiszeriparban tevékenykedő vállalatok vezetőinek
attitűdjeit, tapasztalatait a digitalizációval kapcsolatban,

• milyen mozgatóerői, illetve hátráltató tényezői vannak a 
digitalizációnak az élelmiszeriparban.

• Eszköze: nemzetközi szakirodalomban alkalmazott kérdőívek, vállalati
szakmeberek és az élelmiszeripari érdekképviseletek szakmai ismerete 
alapján összeállított kérdőíves felmérést végeztünk.
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5.0 Robot technológiák

 M2M (machine-to-machine) kommunikáció

 IoT

 Big Data 

 RFID 

 Digitális kamera technológiák

 Szenzor technológia

 Felhő-alapú számítástechnika

WIFI hálózat

 Érintőképernyős kezelői felületek (HMI)

 Kézi számítógépek (tablet, okostelefon, padek stb.)

 Ipari számítógép PLC

Személyi számítógépek

1-5 Likert-skálán mérve, 
a válaszadók átlagában

Informatikai megoldások alkalmazásának elterjedtsége a 
hazai élelmiszerüzemekben



A digitális alkalmazások gyakorisága

1-5 Likert skálán mérve



A digitális alkalmazások gyakoriságának megítélése a 
készletgazdálkodásban

1-5 Likert skálán mérve



Az egyes területek jelentősége a digitalizációs fejlesztésre 
feltételesen rendelkezésre álló források allokációja

szempontjából

Beszerzés Termelés Nyom.köv. Minőségbizt Váll. irányítás
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A digitalizációtól várt eredmények megoszlása

1-5 Likert skálán mérve

 Költségcsökkenés

 Rugalmasabb reagálás

 Minőségjavulás

 Bizalomnövelés 

 Munkaerő kiváltás

 Munkafegyelem növelése

 Pontosabb teljesíténymérés

 Veszteségcsökkentés

 Termelékenység növekedés

 Hatékonysági növekedés

Termelésnövekedés
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Fejlesztési vállalati stratégia

Vállalati stratégia a fejlesztésben:

• differenciáló, 

• fókuszáló, 

• költségvezető

Differenciáló: különleges termékek előállítására törekszik, kiemelt
figyelmet fordítva az új termékekkel történő megjelenésre. 

Költség vezetők minél alacsonyabb ár és termelési költség szerkezet
kialakításában látják a vállat jövőjét. 

Fókuszáló vállalatok pedig egy-egy jól ismert piac sajátos igényeinek, 
vevőkörének kialakításában érdekeltek. 



Az egyes fejlesztési irányok jelentőségének értékelése

1-5 Likert skálán mérve



Alapanyag termelőkkel való kapcsolattartás és rendelés módja



Alapanyag: az anyagbeszerzési igények és a készletek 
nyilvántartása/kezelése számítógépes rendszerben történik



Támogató rendszer az alapanyag, csomagolóanyag és segédanyagok 
rendelésének automatizálására a beérkező rendelések mennyiségét elemezve



Termeléstechnológia: Létezik olyan központi adatbázis, 
melybe rögzítik az összes mérési adatot



Technológiai paraméterek értékelésének gyakorisága



Nem megfelelő technológiai paraméterek esetén általában mennyi idő 
telik el a probléma érzékelése és a beavatkozás között?



Élelmiszeripari technológiai, műszaki és  gazdasági adatok 
feldolgozása és összekapcsolása, döntéselőkészítés, vezetői 

döntés 



A digitalizáció akadályai (1-Egyáltalán nem fontos; 5-Nagyon fontos) 



Tervez beruházásokat a jövőben a digitalizálás vagy 
automatizálás területén?



Rendszerszintű digitális vállalat,- termelésirányítás



Rendszerszintű megközelítés a DÉS-ben



A DÉS fő céljának megvalósítása az alábbi 
részcélok elérésével érhető el

• Termelés digitalizáció: Élelmiszeripar digitális termelés nyomonkövetési
és termelés optimálási rendszerének fejlesztése. Meglevő technológia 
hatékonyabbá tétele és korszerű, új technológiák bevezetése a 
termelésben és teljes élelmiszerellátási láncban:
• Mezőgazdasági alapanyag minősítés: Objektív méréseken alapuló, automatizált 

alapanyag átvevő, osztályozó, válogató berendezéseket alkalmazó alapanyagátvevő 
(a DAS-sal összehangolt) rendszer kiépítése

• Termelési folyamatok nyomon-követése (alapanyag, félkész-, késztermék vizsgálata, 
kihozatali mutatók és technológiai paraméterek), modern digitális adatgyűjtési 
rendszerekkel,

• Döntéstámogató rendszerek kiépítése, mérettől és termékszerkezettől függően 
mesterséges intelligencia alkalmazásával,

• Automata beavatkozó rendszerek (robotok, robotkarok, szállító szalagok stb.)
• A termelési folyamatban és ellátási láncban résztvevő gépek közötti kommunikáció 

kiépítése, továbbfejlesztése,



A DÉS fő céljának megvalósítása az alábbi 
részcélok elérésével érhető el

• Digitális készletgazdálkodási rendszer fejlesztése: Az alapanyag, termelés és 
késztermék mennyiségének folyamatosan rendelkezésre álló adatokan 
alapuló összehangolása, készletgazdálkodási rendszerek kiépítésével (ezzel 
optimálva a termelt mennyiséget, naprakész beszerzési és értékesítési 
igényeken alapuló optimált termelési program létrehozásával),
• Mesterséges intelligencia alkalmazása a döntéshozásban a beszerzés, 

készletgazdálkodás, a termelés, a termelés és vállalat irányítás és a logisztika területein. 

• Energiagazdálkodás digitális feltételrendszerének fejlesztése: Az 
élelmiszerelőállítás és logisztika energiafelhasználásának 
hatékonyságnövelése – az egyes technológiai lépésekhez szükséges energia 
mérése, hulladékhő hasznosítása stb.

• Ellátásilánc hulladékgazdálkodás digitális feltételrendszerének fejlesztése

• Digitális Élelmiszeripari mintaüzem kiépítése



A DÉS fő céljának megvalósítása az alábbi 
részcélok elérésével érhető el

• Digitális készségek és kompetenciák fejlesztése, humánerőforrás 
szemléletének és tudásának fejlesztése 
• Digitális élelmiszeripari képzési központ létrehozása 

• Digitális élelmiszeripar szakképzésének fejlesztése és összekapcsolása a felsőfokú 
képzéssel

• Élelmiszeripari felsőoktatás fejlesztése, digitális, Ipar 4.0 képzések fejlesztése
(méréstechnika, automatizáció, adatértékelés, adatkezelés)

• Digitalizáció szolgáltatta lehetőségeken alapuló menedzsment szemlélet fejlesztése

• Termelésben és logisztikában dolgozó humánerőforrás oktatása/alkalmassá tétele a 
digitalizáció eszközeinek használatára 

• Modern technológiák alkalmazását oktató programok megvalósítása

• Szaktanácsadási rendszer kialakítása, mesterséges intelligencia részben, illetve teljes 
mértékben való alkalmazása

• Döntéstámogatási rendszerek fejlesztése, illetve azok használatának oktatása



A DÉS fő céljának megvalósítása az alábbi 
részcélok elérésével érhető el

• Az élelmiszeripar digitalizációjának eredményeként elérhető információ 
hatékony felhasználása:
• Adatvagyon gazdálkodást biztosító vállalkozások létrehozása,
• Népegészségügyi programok támogatása preventív módon megvalósuló 

táplálkozáshoz való hozzájárulás,
• Naprakész adatokon alapuló közigazgatást és közszolgáltatást támogató rendszerek

kialakítása és működtetése,
• Szakpolitikai döntéshozást, ágazati finanszírozás tervezését támogató rendszerek 

kialakítása és működtetése.
• Szabályozás a digitális technológia alkalmazását, jogi hátterét illetően
• Digitális Élelmiszeripari Innovációs Technológiai Központ létrehozása

• Kutatás, fejlesztés, innováció az élelmiszer szektorban
• Digitális fejlesztést szolgáló programok

• Nemzeti Élelmiszeripari Adatszolgáltatási Központ



Komplex élelmiszergazdasági információs 
rendszer kialakítása a jövő feladata

Élelmiszeripar 
kormányzati

szintű
szabályozása



Cselekvési terv

• Rövid idejű tematikus szakmai képzési programok kidolgozásra és meghirdetése.

• Minta (pilot) digitális élelmiszergyártó üzemek. 

• A meglévő élelmiszermérnök képzési programok megerősítése az automatizálással és
robotikával. 

• Az Élelmiszeripari Adatmérnök (BSc), Élelmiszeripari Adattudományi Mester (MSc) 
képzés program kidolgozása, akkreditálása és bevezetése.

• Kooperatív PhD programok ösztönzése

• Új digitalizációs támogató rendszer kidolgozása és meghirdetése. 

• (Élelmiszer)gazdaság fejlesztési programokba (GINOP, KFI, HEPA, IFKA, stb.) kerüljön
be a digitalizációs szempont.



Cselekvési terv

• Nemzeti Élelmiszeripari Adatközpont (NÉAK) létrehozása

• Az Adatközpont két fő feladata: 

• 1) adatmenedzsment (adatbázisok létrehozása, adatokgyűjtése, karbantartása, 
adatok kiszolgálása a törvényi keretek között, stb.), 

• 2) adatfeldolgozás, elemzések készítése, szoftver fejlesztése, szaktanácsadása, 
digitális megoldások nyújtása, különböző szoftverek és hardverek kölcsönzése vagy
lízingelése a vállalkozók részére stb. Különböző adatok adatközpontok közötti
cserélése és integrálása.

• „Gazdasági előnyök az adatok szolgáltatása fejében” program kidolgozása és
meghirdetés, amelyben a részvevő vállalkozások kötelezettséget vállalnak az
adatszolgáltatás az NÉAK felé, cserébe különböző gazdasági támogatást kapnak pl. 
könyvelést, aktuális termelési adatokat, különböző piaci elemzéseket, készlet-
nyilvántartást stb. 



Várható eredmények
• Termelési hatékonyság növelése 2025-re 15%-a, utána évente 5-7 % (az élelmiszergazdaság 2018-

ban 3235 milliárd Forint, ennek 15 %-kal növelhető a hatékonyság 2025-re, mintegy 500 milliárd
Forint többlet eredményt jelenthet az iparág számára)

• Hulladék és veszteségek csökkentése: 8 % a következő 5 évben.

• A termelési szerkezet változtatása: az erős manuális munkaigényről az automatizált és robotizált
technológiai igényűvé változik. Számos döntés már a gyártásfolyamat során megszületik.

• Digitalizációs menedzsment szemlélet a vállalkozások körében

• Nemzeti Élelmiszeripari Adatközpont (állami adatvagyon ügynökség)

• Adatvagyon gazdálkodást biztosító cégek létrehozása új, digitális gazdasági környezettel

• Kutatás-fejlesztés, innovációs tevékenységek fokozása az új digitális megoldások fejlesztésére és
alkalmazására,

• Népegészségügyi programok támogatása preventív módon megvalósuló táplálkozáshoz való
hozzájárulás,

• Naprakész adatokon alapuló közigazgatást és közszolgáltatást támogató rendszerek kialakítása és
működtetése, politikai döntéshozást, ágazati finanszírozás tervezését támogató rendszerek
kialakítása és működtetése



Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!


