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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! 
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Élelmiszeripar Magyarországon I. 

Bruttó termelési érték 2010-ben: 2036 milliárd Ft 
 

• Termelési értékét növelte:  

– növényi, állati olajgyártás  

– sörgyártás 

– keményítőgyártás 

– a takarmánygyártás 

– édességgyártás. 

• Termelési értékvesztést szenvedett: 

– gyümölcs, zöldségfeldolgozás 

– hús-, baromfihús-készítmény gyártása,  

– szőlőbor termelés 

– malomipari termékgyártás. 
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Élelmiszeripar Magyarországon II. 

2010-es adatok (KSH): 
 

• Feldolgozóiparon belül a harmadik 

• Foglalkoztatottak létszáma 97 400 fő  

• 4 fő feletti vállalkozások száma 2673 

• Élelmiszeripari beruházások 89,9 milliárd Ft értékben 

• Európai Unió termelésén belül a magyar termelés részesedése 

tartósan 1 % 
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Élő állatok

Élelmezési célra alkalmas hús, vágási melléktermék és belsőség

Tejtermékek; madártojás; természetes méz

Zöldségfélék; gyökerek és gumók

Gyümölcs és dió; citrusfélék és  a dinnyefélék héja

Kávé, tea, matétea és fűszerek

Gabonafélék

 Malomipari termékek

Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök

Állati és növényi zsír és olaj

Cukor és cukoráruk

Kakaó és kakakókészítmények

Zöldségfélékből, gyümölcsből, dióból előállított készítmények

Italok, szesz és ecet

Az élelmiszeripar melléktermékei és hulladékai; elkészített állati takarmány

Export-import eredmények

2010. (január-november)

Import

Export
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Stratégiai feladatok 

• Természeti erőforrások megőrzése 

• Fenntartható gazdálkodás 

• Élelmiszerbiztonság, és –minőség, helyi termékek 

• Környezetvédelem 

 

Cél: egy integrált vidékfejlesztési stratégia kialakítása! 
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Agrárszerkezet- és termeléspolitika 

 

• Mezőgazdasági alapanyag -> Élelmiszer-feldolgozás 
 

• Munkahelyteremtés 
 

• Jó minőségű, magas hozzáadott értékű termékek 
 

• Környezetkímélő technológia 
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Agrárpiac-politika, -szabályozás és -védelem 

 

• Exportorientált  mennyiségi árutermelés 
 

• Hazai és külpiaci pozíciók erősítése 
 

• Fogyasztóvédelmi politika átértékelése 
 

• Minőség-ellenőrzés erősítése 
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A magyar élelmiszerek népszerűsítése, 

fogyasztói tudatformálás 
 

• Magyar termék rendelet 

• Fogyasztói ismeretek már kisgyermek kortól 
 

• Kampányok a tudatos fogyasztói magatartás 
ösztönzésére 
 

• Információk biztosítása a fogyasztók számára 
 

• Élelmiszerlánc szereplőinek a közreműködése 
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Helyi gazdaságok fejlesztése 

 

• Város – vidék együttműködése 

• Helyi gazdaság: mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, 

energiatermelés, falusi turizmus 

• Tájegységek önálló termelése, falusi közösségek 

szoros kapcsolata 

• Egymásba vetett bizalom erősítése 
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 


