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Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége 



Fenntarthatóság Kereskedelem 

Élelmiszerbiztonság Táplálkozás 
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•Klímaváltozás 

•Népességrobbanás 

•Világpolitikai 
változások 

•Szabadkereskedelmi 
megállapodások 

•Feltörekvő piacok 

 

•Bizalmi válságban az 
élelmiszeripar 

 

•Regionalizációs igény 

•Népegészségügyi 
problémák 

•Fogyasztási trendek 
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o
k •      Globális szinten: 

• Fenntartható 
élelmiszerellátás 

•Fenntartható étrend 

•Fenntartható 
növekedés 

•Tudatos fogyasztás 
 

•    Regionális/ nemzeti     
szinten: 
•Élelmezésbiztonság 
•Versenyképesség 

 
•Vállalatok számára: 
•Egyensúly megtalálása a 
gazdaságos működés, a 
környezet iránti felelős 
magatartás és a 
társadalmi elfogadottság 
között 
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• Versenyképesség: az 
előrelátás és az 
alkalmazkodás 
képessége? 

• Körkörös gazdaság 

• Csomagolási hulladékok 

• Élelmiszerpazarlás 

• Származási hely jelölés 

• Problémás összetevők 

• Szennyezőanyagok, 
maradványok 

• GMO & 
csúcstechnológia? 

• Tápértékjelölés 

• HFSS, ultra-processed 
food: reformuláció 

• Reputáció javítása, 
bizalom helyreállítása 

 

 

 

 



Forrás: FAO 

Mit jelent a  fenntartható élelmiszer- 
értéklánc fejlesztés? 



Minden 
mindennel 
összefügg! Környezeti 

hatások 

Versenyképesség 
Reformuláció 

Tápanyagprofilok 

Szennyezőanyagok 

Szabadkereskedelem 

Reputáció 
Átláthatóság 

Pálmaolaj: az állatorvosi ló 

Szociális hatások 

Politika 

Hagyományok 

Állatjólét 

Biodiverzitás 

Növényvédelem 

Államháztartás 

Alapanyagellátás 

Termőföld 

Fenntartható termelés támogatása 





A fejlesztési stratégiák kialakítása során a nemzetközi 
tendenciák elemzése és figyelembe vétele életbevágó 
fontosságú.  
 
A fenntartható élelmiszerellátás hazai távlatainak elemzésére 
lenne szükség, az élelmiszergazdaság számára ebben rejlő 
potenciálok és szükséges fejlesztési irányok meghatározása 
érdekében.  
 
A vállalatoknak saját stratégiájuk megalkotásához 
megvalósítható, hosszútávú, kiszámítható, holisztikus nemzeti 
fejlesztési politikára lenne szüksége, a fejlesztési irányok 
konzekvens képviseletével. 
 
Az élelmiszergyártás, azon belül is az iparszerű élelmiszer-
előállítás image-ének javítása kiemelt közös feladat. A 
fenntartható étrend megvalósítása olyan társadalmi feladat, 
amely „nyitott füleket” igényel a fogyasztó részéről. Ennek 
elérése nehéz feladat!      

Nemzetközi kihívások- hazai válaszok? 



Tavasszal elindult a fogyasztóknak szóló kommunikációs 
programunk „Hello Food” címmel a  facebook-on és a 
hellofoodblog.hu weboldalon 

Cél: a feldolgozott élelmiszerek iránti bizalom helyreállítása 
A mára kialakult ellenérzéseket nem lehet tények és adatok közlésével ellensúlyozni; ennél sokkal 
összetettebb kommunikációs módszerekre van szükség.  
Ehhez mindenek előtt meg kell érteni a fogyasztók döntései mögött húzódó mechanizmusokat. 
Párbeszéddel és személyességgel kell megszólítani a fogyasztókat. 
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Köszönöm a figyelmet! 
 
 

reka.szollosi@elelmiszeripar.hu 
 

www.elelmiszeripar.hu 
www.hellofoodblog.hu 

https://www.facebook.com/feszhellofood/ 
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