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2015 – ÉFS* 

 A lakosság biztonságos, jó minőségű élelmiszerekkel történő ellátása hazai 

forrásokból (élelmiszer önrendelkezés) → nemzetbiztonsági érdek  

 Az egészséges táplálkozás előmozdítása („Az vagy, amit megeszel”) → a 

lakosság egészsége szempontból kiemelt jelentőségű 

 Munkahelyteremtés és megőrzés → közvetlen és közvetett foglalkoztatás 

 Környezeti állapot megőrzése, az optimális, fenntartható termelési 

potenciál kialakítása 

 Hozzájárul a nemzetgazdasági célokhoz → folyamatos élelmiszerexport 

növekedés 

 
*1402/2015. (VI. 19.) Korm. határozat 



MARKETING, PIACI POZÍCIÓ POZÍCIÓ AZ ÉLELMISZERLÁNCBAN HUMÁN ERŐFORRÁS KORSZERŰSÍTÉS FINANSZÍROZÁS, TŐKE- ÉS 

GAZDÁLKODÁSI HELYZET 

KÖZPONTI PROBLÉMA: 

GYENGE VERSENYKÉPESSÉG, GYENGE JÖVEDELEMTERMELŐ KÉPESSÉG 
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Az EU és Magyarország élelmiszeripara 
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Magyarország részesedése az 

EU élelmiszeriparából 

Forrás: EUROSTAT 

Magyarország élelmiszeripara számokban  

 

• 4 394 db vállalkozás (294 e) 

• 86 449 fő foglalkoztatott (4,57 m fő) 

• 3 883 mrd HUF árbevétel (1 109 mrd 
EUR) 

• export aránya ~35% 

• a fogyasztások 30%-a élelmiszeripari 
(13,8%) 

• megduplázódott nyereség az elmúlt 5 
évben 

• 30%-os bérnövekedés 

• termelési érték volumenváltozása +4,9% 
(2018-ban) 

• értékesítés volumenváltozása +4,8% 
(2018-ban) 



A háztartások egy főre jutó havi kiadásai 

Forrás: KSH 



Exportárbevétel alakulása 

Az export aránya az összes bevételhez 

 NAV 2014 2015 2016 2017 2018* 

Exportárbevétel 1 203,8 1 282,4 1 189,1 1 368,2 1 240,7 

Összes bevétel 3 528,5 3 683,2 3 513,0 3 968,1 3 883,2 

Export aránya (%) 34,1 34,8 33,9 34,5 31,9 

KSH 2014 2015 2016 2017 2018 

Exportértékesítés  1 046,8 1 147,6 1 159,8 1198,4 1259,0 

Összes értékesítés  2 725,4 2 828,7 2 872,3 3012,5 3230,6 

Export aránya 

(%) 
38,4 40,6 40,4 39,8 39,0 

Forrás: ÉLÍR *NAV 2018-évi adatok még nem teljesek 

Adatok mrd HUF-ban 



Élelmiszeripar eredményessége 

Forrás: ÉLÍR 
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Élelmiszeripar eredményessége 

Forrás: ÉLÍR 

MUTATÓ 2014 2015 2016 2017 2018 

Létszám arányos árbevétel 

(millió forint/fő) 
35,8 38,4 39,9 42,5 44,9 

Létszám arányos üzemi eredmény  

(millió forint/fő) 
1,3 1,5 1,6 1,7 2,1 

Árbevétel arányos üzemi eredmény  

(forint/100 forint) 
3,53 3,90 4,10 4,07 4,64 

Árbevétel arányos adózott eredmény ROS  

(forint/100 forint) 
2,38 3,24 3,82 3,51 3,87 

Eszközarányos nyereség ROA  

(forint/100 forint) 
3,43 4,56 4,90 4,46 5,26 

Saját tőke arányos nyereség ROE  

(forint/100 forint) 
8,90 11,51 11,30 10,32 11,73 



Élelmiszeripar kkv szerinti megoszlása (2018) 

Forrás: NAV Gyorsjelentés 
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Élelmiszeripari vállalkozások tulajdonosi szerkezete  

(2017) 

Forrás: NAV Gyorsjelentés 
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Agrárágazati hitelállomány  
2018. IV. negyedév 

Forrás: AM 

Agrárgazdaság 
hitelállománya 

1124,9 milliárd forint 

(+0,57%) 

Mezőgazdaság 
hitelállománya 

623,0 milliárd forint 

55,38% 

Egyéni gazdaságok 
hitelállománya 

309,4 milliárd forint 

49,67% 

Gazdálkodó 
szervezetek 

hitelállománya 

313,6 milliárd forint 

50,33% 

Élelmiszeripar 
hitelállománya 

502,0 milliárd forint 

44,62% 

Egyéni gazdaságok 
hitelállománya 

 7,4 milliárd forint 

1,48% 

Gazdálkodó 
szervezetek 

hitelállománya 

 494,6 milliárd forint 

98,52% 



Húsfeldolgozás, 

tartósítás 

12,32% 

Baromfihúsfeldolgozás, 

tartósítás 

8,18% 

Hús-, baromfihús 

készítmény gyártása 

1,51% 
Gyümölcs-, zöldséglé 

gyártása 

0,73% 

Egyéb gyümölcs-, 

zöldség feldolgozás, 

tartósítás 

14,03% 

Olaj gyártása 

2,91% 

Tejtermék gyártása 

3,97% Malomipari termék 

gyártása 

8,14% 

Kenyér, friss pékárú 

gyártása 

3,37% 

Tésztafélék gyártása 

2,78% 

Tartósított lisztesárú 

gyártása 

0,96% 

Haszonállat eledel 

gyártása 

3,83% 

Hobbiállat eledel 

gyártása 

0,55% 

Egyéb élelmiszeripar 

36,73% 

Élelmiszeripari hitelállomány szakágazatonként 

2018. IV. negyedév  

Forrás: AM 



Az agrárhitelezésben részt vevő pénzintézetek CR3, 

CR5 és CR10 mutatója  
2018. IV. negyedév 

Az adatgyűjtésben szereplő 31 pénzintézetből 2018 IV. negyedévében összesen 4 adott nullás adatszolgáltatást 
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Támogatások 

GINOP VP 

NBT EKD 

EU 

hazai 

ÚJ 

TERVEZÉS 

(2021-2027) 

Iparfejlesztési 

célelőirányzat 

EDDIG 

303 Mrd FT 



Agrárminisztérium eszközei (pl.) 

Programok Egyéb szabályozás 

ÉFS/cselekvési terv 
Magyar 

Élelmiszerkönyv 

20 pontos akcióterv 

(minőségszabályozás, 

hatóság, vásárlói 

szemlélet) 

Rendeletek 

(minőségrendszer, 

szakképzés stb.) 

Védjegy 
Támogatások, 

szektorális tervezés 

OMÉK, GS1, stb. 

ÁTALAKÍTÁS 

2021-
2027 

DÍJ 
MUNKACSOPORT 

Kiváló 
Minőségű 
Élelmiszer 

Tárcaközi 
egyeztetés 



ÉFS 2015: 

• széles spektrum; 

• jelentősen megváltozott mikro- és makrogazdasági környezet; 

• új forráslehetőségek és kihívások stb.  

 

Programok - Élelmiszeripar fejlesztése 

FEJLESZTÉSI TERV 

- operatív megoldások 

- fókuszban: BELSŐ KERESLET ÉLÉNKÍTÉSE 

• kereskedelmi szakpolitikai program; 

• ernyővédjegy, nemzeti védjegy; 

• iparfejlesztési célelőirányzat; 

• ipari reputációs – kommunikációs terv. 

 

Vegyes 



Ágazatfejlesztési terv 2021-2027 

• az innovatív élelmiszeripari fejlesztések támogatását,  

• a magasabb hozzáadott értékű termékek előállítását a robotizáció, 

digitalizáció eszközeinek felhasználásával,  

• a fogyasztói tudatosság fokozását, szemléletformálást, 

• az erőforráshatékonyság növelését, a környezetterhelés mérséklését 

fókuszálva az ágazatot is érintő változó EU-s szabályozásokra; 

• munkaerő, szakképzés helyzetének a változó igényekhez történő rugalmas 

alkalmazkodását,  

• nemzeti programok további propagálását dedikált felhívásokkal minden 

vállalati méretnél, fókuszálva a feldolgozott, exportképes termelésre 

2-es 

Vállalati méret / termék jellege / hazai és EU-s forrás  

DEDIKÁLT FELHÍVÁSOK 



Foglalkoztatás - munkaerő 
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Sörgyártás

Hobbiállat-eledel gyártása

Gyümölcs-, zöldséglé gyártása

Haszonállat-eledel gyártása

Nemzetgazdaság

Tejtermék gyártása

Tésztafélék gyártása

Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása

Malomipari termék gyártása

Hús-, baromfihús-készítmény gyártása

Édesség gyártása

Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás

Szőlőbor termelése

Baromfihús feldolgozása, tartósítása

Húsfeldolgozás, -tartósítás

Kenyér; friss pékáru gyártása

3-as 



IPAR 4.0 - DÉS 
 

•  a termelékenység és a hatékonyság növelése:  

 az Ipar 4.0 és a digitalizáció alkalmazása számos új 

lehetőséget kínál 

•  új termékek, új szolgáltatások, új megoldások és 

megközelítések  

 erőforrások hatékonyabb felhasználása, a minőségi 

paraméterek javítása, új képességek és kompetenciák 

létrehozása 

•  versenyképesség javulása 

•  munkaerő problémák orvoslása 

 

 

 

3-as 



Magyar Élelmiszerkönyv 

• Célunk: biztosítsuk az élelmiszerek kiváló szakmai minőségét és 

visszaszorítsuk a gyenge minőségű élelmiszerek piacát. 

• Magyar Élelmiszerkönyv hiteles információkat nyújt. Ennek egyik fő célja 

az iránymutatás, mind a gyártók felé, mind a fogyasztók irányában.  

• Ezért kiemelt feladatunk a Magyar Élelmiszerkönyv működésének 

felülvizsgálata és hatékonyabbá tétele – az ipar szereplőinek 

bevonásával.  

• Az átalakítás tavaly év végén elkezdődött. 

• Változott az Élelmiszerkönyvi Bizottság működése. 

• Az év második felében már a megújult Élelmiszerkönyvvel kapcsolatos 

sajátosságok kommunikációjára helyezzük a hangsúlyt.  

5-ös 



Magyar Élelmiszerkönyv –  

Rendeleti szintű szabályozás változásai  

•  ipar szereplőinek képviselete kétszeresére nő a Bizottságban  

 létszám változatlanul 15 fő (élelmiszeripari vállalkozások 6 fő, oktatási-

kutatási szervezetek 2 fő, élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter 2 

fő, fogyasztóvédelemért felelős miniszter 1 fő, NÉBIH 2 fő, fogyasztói 

érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek 1 fő, egészségügyért 

felelős miniszter 1 fő) 

 bizottsági tagok jelölése szakmai és érdekvédelmi szervezetek által 

• elnökét az agrárminiszter nevezi ki,  

• titkárát az agrárminiszter az Agrárminisztérium 

kormánytisztviselői közül nevezi ki 

5-ös 



Magyar Élelmiszerkönyv – 

 Bizottság ügyrendjének változásai I. 

• Az elnök és a bizottsági tagok meghatalmazás alapján 

helyettesíthetők lesznek. 

• Az üléseken csak az előre, meghatározott határidőben 

megküldött szöveges tervezetekről lehet döntést hozni. 

• Változnak a Bizottság határozatképességére és a döntéshez 

szükséges többségre vonatkozó szabályok: 

 napirendre javasolt ügyek tárgyalása min. létszáma 8 fő, 

 határozatképesség a tagok 50%-a + 1 fő. 

 

5-ös 



Magyar Élelmiszerkönyv – 

 Bizottság ügyrendjének változásai II. 

• Azonnali döntést igénylő kérdéseknél, sürgős esetben 

elektronikus szavazás lehetősége. 

• A bizottsági üléseken az elhangzottakról jegyzőkönyv és 

hangfelvétel készül. 

• Megújul a szakbizottságok rendszere, az Ügyrend tételesen 

felsorolja a szakbizottságokat: 

 szakbizottsági elnököket ezután is a Bizottság választja, személyükre a 

Bizottság elnöke tesz javaslatot, 

 a tagok a szakbizottsági elnöktől nyerik el megbízatásukat. 

• Ideiglenes szakbizottság intézményének bevezetése (konkrét 

feladat kapcsán). 

 

5-ös 



Kiváló Minőségű Élelmiszer 

• KMÉ védjegyrendszer a termelőket, az előállítókat, a feldolgozókat, a 

forgalmazókat és a vásárlókat egyaránt érinti;  

• minőség fejlesztésére, javítására, fenntartására ösztönöz; 

• hatékony eszköz lesz a piaci ismertség növeléséhez is; 

• segíti továbbá a lakosság tájékoztatását, építi a bizalmat, garantálja a 

magasabb minőséget, hozzájárul az általános élelmiszer-fogyasztási 

kultúra fejlődéséhez.  

 

 

5-ös 



Köszönöm a figyelmüket!  

 

olga.beata.felkai@am.gov.hu 


