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Élelmiszergazdaság jelentősége  

 

 

 

 

 

Stratégiai jelentőségű: önellátás és export, 

Vidéki munkahelyek megőrzése, 

Fenntartható fejlődés. 

 
Élelmiszer-feldolgozás nélkül nincs életképes 

mezőgazdaság;  

mezőgazdaság nélkül nincs élhető vidék! 

 
 



3 

Élelmiszeripar Magyarországon 

2009-es adatok (KSH): 
 

 Feldolgozóiparon belül a harmadik, 

 Foglalkoztatottak létszáma 96 500 fő, 

 4 fő feletti vállalkozások száma 2673, 

 Élelmiszeripari beruházások 75,9 milliárd Ft értékben, 

 Európai Unió termelésén belül a magyar termelés 
részesedése tartósan 1 %. 
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Az élelmiszer-feldolgozó ipar helyzete  

 2000-től kezdődően, de különösen 2004 után jelentősen 

romlott, 

 csökkent a termelés és a foglalkoztatás, romlott a 

jövedelmezőség, 

 belföldi értékesítés az elmúlt évtized során 30%-kal esett 

vissza, 

 a 2002. évi 97 milliárd forintos adózás előtti eredményt 

követően 2008-ban például, már 7 milliárd Ft veszteséget 

könyvelhetett el. 
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Az élelmiszeripar 

működőképességének fenntartása  

 nemzetstratégiai kérdés, 

 A Kormány intézkedéscsomagot dolgozott ki az élelmiszer-
feldolgozást sújtó legégetőbb problémák enyhítésére, 

 2011. októberében megalakult a minisztériumok közötti  
Élelmiszeripar-fejlesztési Szakértői Munkabizottság, 

 

 

Kormány előterjesztés 

 az élelmiszeripar fejlesztésére irányuló kormányzati 
intézkedésekről 
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A tervezett kormányzati intézkedések céljai  

A magyar élelmiszeripar versenyképességének 

helyreállítása 

  a finanszírozás javításával, 

 a közterhek enyhítésével és a gazdaság 

kifehérítésével, 

 az együttműködés, és a piaci feltételek javításával, 

magas szintű vállalkozói és fogyasztói ismeretekkel.  
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Finanszírozás kérdései 
  

Hitelhez jutás,  

Beruházások, fejlesztési támogatások, 

Nemzeti szempontból fontos élelmiszeripari 

vállalkozások megmentése, szerkezetátalakítása, a 

kritikus infrastruktúra védelme, 

Egyéb lehetőségek (külföldi tőkebevonás 

elősegítése). 
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Adminisztratív terhek enyhítése,  

gazdaság kifehérítése 

  

Hatósági eljárások, díjak csökkentése, átláthatóvá 

tétele, eljárások egyszerűsítése,  

 Feketegazdaság elleni küzdelem, 

Hatékony élelmiszerlánc-felügyelet a versenyképes 

élelmiszeriparért.  
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Együttműködés, piac 

  

A minőség középpontba állítása, 

Alapanyag ellátás biztonságának javítása, 

Beszállító-kereskedő kapcsolatok,  

Helyi termelés kapcsolatai,  

Kutatás, fejlesztés, innováció. 
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Horizontális kérdések 

A kormányzati intézkedések csak akkor 

eredményesek,  

ha ezekkel a vállalkozások ésszerűen és 

célszerűen élnek, ill. ha a fogyasztók képesek 

felismerni saját – a fogyasztói árakon 

túlmutató – érdekeiket.  
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Köszönöm megtisztelő 

figyelmüket! 


