
 

 

–az élelmiszeripar versenyképességének növelése– 
2017.június 21., Geréby kúria 

 
 
09:00-09:30 Regisztráció 
 
09:30-09:45 Megnyitó  
 (Beszédet mond: Éder Tamás, NAK élelmiszeriparért felelős alelnöke) 

09:45-10:15 Korszerű, energiatakarékos építészeti, gépészeti beruházások  
 (Előadó: Felkérés alatt) 

Témája: beszámolók a modern technológiák megvalósíthatóságának bemutatására. 
 
10:15-10:45 Megújuló energiák hasznosítása az élelmiszeriparban  
 (Előadó: Felkérés alatt – CocaCola HBC) 

Témája: A NaturAqua ásványvíz-palackozónkban négy, geotermikus energiával működő 
hőszivattyú működik. A palackozó közel 100 százalékban megújuló energiaforrásból, 
fenntarthatóan üzemel. A vállalat méltán büszke a Dow Jones fenntarthatósági 
indexükkel elért világszínvonalú eredményeire, mellyel iránymutatást adhat a többi 
élelmiszeripari vállalat számára is. 

 
10:45-11:15 Higiénia, élelmiszerbiztonság – új és hatékony technológia   

(Előadó: Lehoczky Péter ügyvezető - Resysten Kft, 
Babilai Zoltánné minőségbiztosítási vezető - MASTER-M Kft.) 
 
Témája: Komplex védelmi megoldás a penész, gombák, baktériumok, vírusok elleni 
védekezésben megelőzve a mikrobák okozta élelmiszer előállítási problémákat és 
károkat. Nanotechnológia alkalmazásának-, azaz tartós felületkezelési megoldások (akár 
fél-, egy éves) bemutatása. 

 
11:15-11:45 Kereskedelem, marketing – eszközök, lehetőségek, saját brand építés  

(Előadó: Bódi Krisztina marketing igazgató - Kométa’99 Zrt.) 

Témája: Termékfejlesztés, piacfigyelés, új termék piacra juttatása és tartása. Mentes 
termékek gyártásának megoldásai a hagyományos termékpálya mellett – érvek-
ellenérvek, megoldási lehetőségek a jogszabályi keretek között. 

 
12:00 EBÉD 
 
13:00-14:00 Értékesítési lehetőségek, piacra jutási ismeretek – kerekasztal 

(Moderátor: Vadász Sándor, NAK Élelmiszeripari Tanácsos 
Résztvevők:  Felkérés alatt!) 
 
Témája: a feldolgozott élelmiszerek tekintetében – főként a kisebb üzemeknek, 
élelmiszeripari vállalkozásoknak – nagy fejtörést okoz a termékeik értékesítése. A 
kerekasztal során az áruházak lehetőségeivel, tapasztalataival, véleményével szeretnénk 
segíteni az iparág egyes szereplőit, hogy például mik azok a termékkörök, minőségi és 
mennyiségi elvárások, amik elengedhetetlen feltételei a beszállítói előírásoknak. Mik a 
tapasztalatok, amivel a termékek bekerülhetnek az áruházak polcaira és mik azok a 
feltételek, piaci helyzetek, amikre szükséges odafigyelni, hogy ez a kapcsolat hosszú 
távon is fennmaradhasson.  
 
 
 
 
 



 

A beszerzésen túl kitérünk az élelmiszerpazarlás és 
hulladékkezelés témaköreire: hogyan tud akár egy beszállító, 
akár egy áruház megfelelni a mai kor kihívásainak? Milyen 
közös lehetőségeink vannak ezekre? Oda kell-e figyelni a 
környezetterhelésre már ezeken a szinteken? Ha igen, 
hogyan? 

 
14:00-14:30 Munkaerő megoldások – rugalmas foglalkoztatás 

(Előadó: Barna-Lázár Zoltán, ügyvezető - ICG Ex Ante Tanácsadó Iroda) 

Témája: A rugalmas (atipikus) foglalkoztatási formák egyre inkább teret nyernek 
hazánkban is. Egyre nő az olyan típusú tevékenységek száma, melyek már nem kizárólag 
hagyományos formában, adott helyszínen vagy állandó időkeretben láthatók el. Immár 
konkrét vállalati tapasztalatokat láthatunk az agráriumban és az élelmiszeriparban is, 
gondosan megtervezett munkaszervezéssel hatékonyabbá tehető a munkáltatói 
gyakorlat. A költségcsökkentési és támogatási lehetőségek mellett a rugalmas 
foglalkoztatás mellett szól az is, hogy szélesebb munkavállalói rétegeket tud bevonni, 
ezáltal is enyhítve a minőségi munkaerő egyre inkább jelentkező hiányát.  

 
14:30 Szakkiállítás – kötetlen beszélgetések, céges kapcsolatépítés, stb. 
 
 
Az előadókkal történt egyeztetéseket követően az esetleges programváltoztatás jogát fenntartjuk. 
 
A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!   
Regisztrációs felület kitöltéséhez kérem, kattintson IDE! 
 
További kérdés esetén kérem, az alábbi Kollégámhoz forduljanak bizalommal: 
Név: Horváth Vivien élelmiszeripari ügyintéző, Tel.: 06-20-279-3790, E-mail: horvath.vivien@nak.hu  
 
 
Megtisztelő jelenlétére feltétlenül számítunk! 
 
 
Budapest, 2017.június 6.  
 
  
 
   
  Keleti Marcell 
  Élelmiszeripari Igazgató 
  Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
 

 

https://miniapp.nak.hu/nak-regisztracio/szakmaiworkshop20170621/
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