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A Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége (FÉSZ) tagsága nevében üdvözöljük azt a kormányzati 

szándékot, hogy az élelmiszeripar versenyképességének javítása érdekében dedikált stratégia 

készül a digitalizáció, modernizáció potenciális lehetőségeinek kiaknázása céljából. 

A 2021. február 15-i keltezésű munkaanyagot áttekintve örömmel olvastuk, hogy a készülő 

Digitális Élelmiszeripari Stratégia (DÉS) – feltárva a hazai élelmiszergyártó cégek 

digitalizációjának és technológiai modernizációjának leginkább hiányzó feltételeit – célirányosan 

azokra a területekre fókuszál, ahol a legnagyobb szükség van az ösztönzők bevezetésére a 

digitalizáció felé vezető úton történő elinduláshoz. Ez a gyakorlati szemlélet bizonyosan segít 

majd abban, hogy minél hamarabb érdemi lökést kapjon az élelmiszeripar digitalizációja, és a 

vállalkozások sikeresen modernizálják termelésüket, ezzel is javítva versenyképességi 

helyzetüket.  

A munkaanyaggal kapcsolatos észrevételeinket az alábbiakban foglaljuk össze. 

Az élelmiszergazdaság jövőképét bemutató részben (44. old.) nem világos, hogy a vízió az 

élelmiszer-gazdaság működésére, vagy annak kifejezetten a digitalizációs aspektusaira 

vonatkozik. Meggyőződésünk, hogy egy élelmiszer-előállításra fókuszáló stratégiában a vízió 

hatáskörének tisztázását követően kellene átgondolni és kiegészíteni az itt felsorolt elemeket. 

Álláspontunk szerint ugyanakkor a jövőképből egyik esetben sem maradhatnak ki a következő 

elemek 

- a fogyasztók számára a magyar élelmiszer a biztonságos, jó minőségű és ellenőrzött 

élelmiszert jelenti; 

- a hazai élelmiszer-feldolgozó vállalkozások a magyar mezőgazdasági alapanyagok 

megbízható felvásárlói és ezen alapanyagokat feldolgozva magas hozzáadott értékű, 

korszerű, a nemzetközi trendeknek megfelelő élelmiszertermékekkel vannak jelen a 

hazai, valamint az exportpiacokon is. 
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- az élelmiszer-előállítók eredményesen használják ki az egymás közötti és az 

élelmiszergazdaság többi szereplőivel történő vertikális és horizontális 

együttműködésekben rejlő lehetőségeket akár helyi, akár országos, vagy regionális 

szinten; 

- a mikro- és kisvállalkozások hagyományos, rétegigényeket kielégítő vagy egyéb 

választékbővítő termékeikkel fontos szerepet játszanak a helyi és regionális ellátásban 

- a piaci viszonyoknak és szakágazati sajátosságoknak megfelelően koncentrált és 

szakosodott közép- és nagyvállalatok nemzetközi szinten is versenyképes hazai 

élelmiszeripari vállalkozások 

A hazai élelmiszeripar jövőképét meghatározó vízió további előremutató elemei ezen 

vezérgondolatok mentén épülhetnének fel, amennyiben a hazai élelmiszeripar: 

- modern, világszínvonalon is korszerű technológiákkal termelve/gyártva, 

- mérethatékonyságot biztosító üzemméretekben, a célszerű munkamegosztást elérve 

(tömegtermékek közép- és nagyvállalatok, míg a rétegigényeket a mikro-, és kis 

vállalkozások elégítik ki inkább) 

- a beszállítóikkal értékteremtő együttműködéseket kialakítva 

- környezeti és társadalmi szempontból is felelősségteljesen, fenntarthatóan működve, 

- energia és alapanyag-hatékonyságot maximalizáló, mindeközben a keletkező 

veszteségeket és hulladékokat minimalizáló termelési rendszerekben,  

- magas hozzáadott értékű, egyenletesen magas minőségű, a fogyasztói igényeket 

kiszolgáló, a hazai hagyományokat és a legújabb innovációkat is ötvöző,  

- az értéklánc mentén a legújabb technológiákkal nyomon követett és  

- exportpiacokon is versenyképes, minőség és mennyiség tekintetében is alkalmas 

feldolgozott élelmiszereket állít elő 

A magyar élelmiszergazdaság SWOT-elemzése véleményünk szerint elengedhetetlen része egy 

stratégiai anyagnak. Javasoljuk, hogy a 45. oldaltól kezdődő elemzést további pontokkal 

egészítsék ki, különösen a feldolgozóipari sajátosságok mentén, esetleg átértékelve a 

mezőgazdasági és állattenyésztési területen releváns, azonban a feldolgozás számára már 

másodlagos elemeket (pl: térinformatikai és falugazdász rendszerek). Ezek a pontok ugyanis 

inkább a DAS-hoz kötődnek, a konkrét élelmiszeripari elemzésben a feldolgozás szempontjából 

nem elsődleges fontosságúak. Jó kiindulási alapnak tartjuk még ma is a 2015-ben készült 
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Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiájában1 (ÉFS) található 

SWOT-elemzést, kiegészítve az azóta felmerült újabb kihívások és veszélyek elemzésével.  

Egyetértünk azzal a koncepcióval, hogy a hazai élelmiszeripar digitalizációja két fő pillér mentén 

épüljön fel: a termelés és a képzés fejlesztése. 

A termelés korszerűsítésének és modernizálásának, az ipar 4.0 lehetőségeinek pillére 

elvitathatatlan, alapvető fontosságú. Ennek mindenképp első helyen kell szerepelnie a DÉS-ben 

véleményünk szerint is. Fontos lesz továbbá, hogy erre a fejlesztési területre számottevő pénzügyi 

ösztönző is kerüljön. A pénzügyi ösztönzők (pl. támogatások) tervezésénél szem előtt kell tartani, 

hogy a digitalizáció nem egyszerűen csak új gépek megvásárlása, hanem komplett megoldások 

adaptálása, amikhez szükség van: 

- megelőző felmérésre és gondos tervezésre 

- a bevezetés után pedig aktív támogatásra is.  

A képzés kapcsán megjegyeznénk, hogy a munkaanyagban szereplő felsőfokú képzéssel 

foglalkozó részek mellett hiányzik a közép és alacsonyabb szintű képzések, az oktatás fejlesztése. 

A legtöbb új élelmiszeripari termelő és kiszolgáló berendezés üzemeltetése ma már széleskörű 

informatikai ismereteket igényel, ezért indokolt, hogy az üzemekbe kerülő fiatal kollégák fel 

legyenek vértezve ilyen jellegű képességekkel és naprakész ismeretekkel. 

A két fő pillér mellett meggyőződésünk, hogy szükség van többrétű figyelemfelkeltésre is, a 

különböző digitalizációban érintett szereplők egymással való megismertetésére. Az 

élelmiszeripari szereplők jelenleg nem látják, hogy az ipar 4.0 szakértő vállalkozások és a 

digitalizációs megoldásokat szállítók már jelenleg is milyen megoldásokkal rendelkeznek. Ezzel 

együtt a megoldás-megoldást kínálók se látják a pontos igényeket az élelmiszeripar felől. 

Tapasztalataink szerint számos megoldásra váró élelmiszeripari probléma viszonylag könnyen 

megoldható lenne, ha a más iparágakban (pl. gépjárműgyártás) már kifejlesztett technológiákat 

adaptálnák az élelmiszeripari környezetre, vagyis sok esetben nincs szükség teljesen új alapokról 

induló fejlesztésekre. Ezáltal számszerűsíthető mintaprojekt indítására is lehetőség nyílna, 

viszonylag kis ráfordítással, ugyanakkor rövid implementációs és főként megtérülési idővel.  

A digitalizáció széleskörű bevezetésének elősegítéséhez a hazai élelmiszer-feldolgozó iparban az 

alábbi területeket is indokoltnak látjuk beépíteni a készülő DÉS-be: 

 
1 https://elelmiszerlanc.kormany.hu/elelmiszeripari-fejlesztesi-strategia-efs 
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- Figyelemfelkeltés: az Ipar 4.0 és a digitalizáció által kínált lehetőségek és képessé tevő 

funkciók (enabler functions) megismertetése az élelmiszer-feldolgozó vállalkozásokkal és 

beszállítóikkal;  

- Az Ipar 4.0 és a digitalizációs tudás és megoldások szolgáltatóinak megismertetése az 

élelmiszeripar olyan gyakorlati problémáival, amelyekre az általuk jelenleg kínált és 

kifejleszthető megoldások alkalmazhatók és megismertetésük az élelmiszeripar által 

kínált piaci lehetőségekkel; 

- Oktatási anyagok kidolgozása és oktatások biztosítása az élelmiszeripari vállalatoknál 

jelenleg dolgozó szakemberek (felsővezetők, középvezetők, fejlesztők, dolgozók) számára 

az Ipar 4.0 és a digitalizáció technológiáiról, azok képessé tevő funkcióiról, létező 

megoldásairól és termelési ellenőrzési módszereiről annak érdekében, hogy képesek 

legyenek alkalmazni és működtetni a digitális megoldásokat és rendszerüket;  

- Oktatási anyagok kidolgozása és oktatások biztosítása az Ipar 4.0 és digitalizációs tudás és 

megoldás szolgáltatók részére az élelmiszeripar megoldandó problémáiról és az 

élelmiszer-feldolgozás működési feltételeiről; 

- Kísérleti (pilot) feltételek biztosítása az élelmiszer-feldolgozó vállalkozások számára, az 

élelmiszer kezelésére alkalmas feltételek között, hogy megismerhessék (demonstráció) és 

kipróbálhassák (kísérleti kipróbálás) a különböző Ipar 4.0 és digitalizációs megoldásokat; 

- Közösség építése az élelmiszer-feldolgozó vállalkozások, ipari problémamegoldó 

szervezetek és az Ipar 4.0 és digitalizációs megoldást szolgáltatókkal és kutatási-

fejlesztési szakemberekkel a kölcsönös párbeszéd kialakítására és rendszeres folytatására 

a jobb megismerés és feladatuk pontosabb meghatározás érdekében (transzdiszciplináris 

hálózatok, klaszterek); 

- A sikeres megoldások és elért eredmények terjesztése, a támogatott pályázatoknál 

bemutatási kötelezettséggel. 

A stratégia megvalósítási eszközeinek kidolgozásánál fontos továbbá figyelembe venni azt, hogy 

az élelmiszer-feldolgozó vállalkozások „kedvet kell kapniuk” a digitalizációhoz, ösztönzést kell 

érezzenek arra, hogy elkezdjenek ilyen jellegű projekteken gondolkozni, amihez két alapvető 

motivációs irányban lehet elindulni. Egyrészt látniuk kell, hogy a digitalizáció fejlesztések nyomán 

potenciális bevételnövekedést várhatnak a nagyobb hozzáadott értékű termékek, vagy nagyobb 

termelési volumen elérése által Másrészt elérhetik a költségek csökkentésétcsökkenése a 

hatékonyabb gyártás és a teljes termelési működés nyomán.  

Ezért a mindkét fenti irányból érkező előnyöket összegyűjtő, a megtérülési időkkel is reálisan 

tervező, mégis egyszerű, figyelemfelkeltő információs csomagok, (print, vagy online) 
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információátadások jelentősen hozzájárulnának a digitalizáció és Ipar 4.0 kezdeti 

elterjesztéséhez.  

 

A DÉS-ben megfogalmazott cselekvések megvalósításával elérhető eredmények nagyon bíztatóak, 

és egyben kulcsfontosságúak is. Nemcsak nemzeti szinten kell azonban látnunk az elérhető 

eredményeket, mert az egyes vállalkozások szintjén meggyőzéséhez a digitalizáció útján való 

elindulásra a leghatékonabb eszköz a potenciális, számszerűsített várható vállalati eredmények 

bemutatása.  

A munkaanyag nem tér ki részletesen arra, hogy milyen számítások és prognózisok alapján 

alakulnának ki a 6. oldalon felsorolt hozadékok. Amennyiben lehetőség van rá, szívesen 

megismernénk ezen számításokat, főként a termelési hatékonyság növelésére, valamint a 

hulladékok és a veszteség csökkentésére nézve.  

A Nemzeti Élelmiszeripari Adatközpont és az adatvagyon gazdálkodási pontok beemelése a DÉS-

be felvet több fontos kérdést is.  

A munkaanyagban megfogalmazott leírás szerint aggályosnak és kontraproduktívnak találjuk azt 

a célkitűzést, hogy a digitalizációban résztvevő vállalatok szenzitív termelési és üzleti 

információkat közös adatközpontba adjanak be. A termelési gépek adatsorai, úgy, mint pl. a 

gépsorok pontos kapacitása, a leállások száma és ideje, valamint oka, a készletek mennyisége és 

összetétele, a forgási sebesség, a raktár információk stb. mind olyan érzékeny adatok, amelyek 

csakis a vállalkozások sajátja és amelyet a piaci verseny logikájának megfelelően sajátjai és 

amelyeket féltve őriznek. Ilyen jellegű adatok központi gyűjtése nem életszerű és elriasztó hatású 

lehet a vállalatok számára. Fontos lenne tisztázni, hogy milyen adatokra terjedne ki a NÉAK 

hatásköre, ugyanis a szántóföldi növénytermesztéssel ellentétben az élelmiszer-feldolgozás 

területén nehéz olyan adatokat elképzelni, amelyekkel a közös tudást gyarapíthatnák, a 

versenyhelyzettől függetlenül. Míg a termőföldek bizonyos adattípusai (csapadék, szél, 

hőmérséklet, átlagos hozam) elképzelhető, hogy képezhetik közösségi hasznosítás tárgyát, addig 

az élelmiszer-feldolgozásban keletkező adattípusokról ezt további részletek ismerete nélkül nem 

állítható ilyen határozottan. Az adattárolás és adatelemzés területein a centralizáltság fokát 

alacsonyabb szinten lenne érdemes átgondolni és a piaci szereplőkre bízni, hogy melyek azok az 

adatok és célok, amelyek mentén kihasználhatják a Big Data nyújtotta előnyöket.  

Bár egy stratégiai anyagban nem szükséges a konkrét megvalósítási megoldásokat kirészletezni, 

a szövetségünknél működő digitalizációs munkacsoport tevékenysége nyomán összegyűjtöttük 
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azokat a pontokat, amelyek a leginkább relevánsak lehetnek az élelmiszer-feldolgozás 

digitalizációjának megvalósításakor jelen ismereteink szerint: 

- A digitalizációt lehetővé tevő IT-infrastruktúra kialakítása, fejlesztése; 

- Elektronikus adatgyűjtés megoldása a meglévő technológiai berendezéseknél, 

technológiáknál; 

- Adattárolás, adatelemzés, adatfeldolgozás (BigData); 

- Gyártásvizualizáció, MES – Manufacturing Execution System (termelési és 

erőforrásadatok valós idejű gyűjtése és megjelenítése); 

- Az élelmiszeripari feladatokra, körülményekre alkalmas érzékelők, érzékelő rendszerek 

alkalmazása 

- A mesterséges intelligencia és a digitális iker alkalmazása a döntést támogató és 

modellező rendszerekben 

- Robotokkal támogatott gyártás, kollaboratív robotok;  

- A kiterjesztett valóság alkalmazása a karbantartásban, távoli segítségnyújtásban, és a 

modellezésben, tervezés; 

- Additív gyártástechnológiák, 3D nyomtatás; 

- Gyors prototípus-előállítás, vevők bevonása a prototipizálásba, egyidejű tervezés; 

- Az ellátási lánc vizualizációja (gyáron belül és az ellátási lánc szereplőinél az aktuális és a 

várható készletek mennyiségének, valamint a készletek helyének, státuszának optimális 

esetben valós idejű megjelenítése); 

- Együttműködés az ellátási láncban (termelési tervek, készletadatok megosztása révén, 

lehetőség szerint szabványos elektronikus adatcserével: VMI, CRP, EDI); 

- Az ellátási lánc, készlet- és termeléstervezés optimalizálása: a piaci igények kielégítéséhez 

szükséges optimális készlet-, beszerzési és termelési tervek készítése ERP, SCM, Advanced 

Planning rendszerek segítségével; 

- Prediktív karbantartás, eszközmenedzsment szoftverek – EAM; 

- Kis sorozatú gyártást támogató megoldások. 

 

 

Budapest, 2021. március 10. 


