
Előzmények 
 

 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó „Tézisek” kidolgozása 

 2011: Nemzeti Vidékstratégia – Élelmiszer-feldolgozási „részstratégia” 

 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési Tárcaközi 

Bizottság megalakítása 

 2012: Jelentés az élelmiszeripar fejlesztésére irányuló legsürgősebb 

kormányzati intézkedésekről 

 2013: ÁROP 1.1.19. projekt keretében 

 Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési 

stratégiája (ÉFS) és 

 Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési 

stratégiájának hatáselemzése („ex ante értékelés) 
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Munkamódszer 
 

 Készítés munkacsoportban (részben a VP Élelmiszer-feldolgozás fejlesztési 

mcs. tagjai) 

 A hatáselemzést külső tanácsadó cég végezte (az ÉfF munkatársainak 

közreműködésével) 

 Tagok: VM ÉfF és társfőosztályok, háttérintézmények (AKI, NÉBIH, 

MVH) valamint NAK munkatársai, külső szakértők 

 Egyes témakörökre (pl. minőségrendszerek) szűkebb körű „al-” 

munkacsoportok 

 Társadalmi egyeztetés a cél- és eszközrendszer alapjainak kidolgozását 

követően (szakmai szervezetek, kiemelt partnerek, Ogy. Mezőgazdasági 

Bizottság, + nyilvános közzététel, záró workshop) 

 Társ. egyeztetés után a stratégia véglegesítése, közig. 2014. jan. 16-án, 

majd szept. 3-án 
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A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége 

átfogó társadalompolitikai célok 

 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 

 
A fentiek miatt  

az élelmiszeripar stratégiai ágazat 
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Élelmiszeripar kormányzati stratégiája 

  Kapcsolat más kormányzati stratégiákkal 

 Kormányprogram 

 Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 

 Élelmiszerlánc-biztonsági stratégia 

 Sertés stratégia 

 Zöldség-gyümölcs stratégia 

 Vidékfejlesztési  Program 

 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

 Területfejlesztési Operatív Program 
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Magyar élelmiszeripar 2013. – KSH adatok 

 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat 2 633 mrd 

Ft éves termelési értékkel, 0,3% volumen csökkenés előző évhez 

viszonyítva (termelési érték 2012-ben élip: 2524 mrd Ft, mg: 2200 

mrd Ft.) 

 Belföldi értékesítés -1,9% (-2,5%/2011; + 1,3%/2012)  

 Export +5,7% (+6,7%/2011; +10,1%/2012)  

 Foglalkoztatottak létszáma ~96 000 fő (rendszerváltás előtt > 

200.000) 

 4 fő feletti vállalkozások száma ~2600 db. 

 93%-a (50-nél kevesebb főt foglalkoztató) mikro- és kisvállalkozás 

 7%-a közepes és nagyvállalkozás (a termelési érték 83%-át adja) 

 Mezőgazdasági termékek 65%-át vásárolja és dolgozza fel 
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Élelmiszeripar kormányzati stratégiája 
 Helyzetelemzés – részletes AKI elemzés 

 Az élelmiszer-feldolgozó ipar nemzetgazdasági jelentősége 

 Termelés és értékesítés alakulása 

 Az élelmiszeripar eredményessége 

 Hitelezési helyzet 

 Foglalkoztatás, keresetek 

 Vagyoni, pénzügyi, hatékonysági, jövedelmezőségi helyzet 

 Tulajdonosi szerkezet 

 Beruházások, műszaki feltételek 

 Értékesítési csatornák 

 Élelmiszerminősítés rendszere 

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

GAZDÁLKODÁSI HELYZET 

KÖZPONTI PROBLÉMA: 

GYENGE VERSENYKÉPESSÉG, GYENGE JÖVEDELEMTERMELŐ KÉPESSÉG 

Feketegazdaság 

magas aránya a 

legfontosabb 

szakágazatokban 

Műszaki, 

technológiai,  

termékszerkezeti és 

innovációs elmaradás 

A hazai kutatási 

potenciál 

kihasználatlansága, 

eredményeinek 

gyenge hasznosítása 

Nagyvállalati 

mérethatékonyság 

elmaradása 

Kirívóan alacsony 

munkaerő 

hatékonyság 

Menedzsment 

problémák – 

stratégiai 

gondolkodás, vezetői 

készségek hiánya 

Mennyiségi és 

minőségi 

szakemberhiány 

Alacsony szintű 

vertikális és 

horizontális 

együttműködés 

Gyenge 

érdekérvényesítő 

képesség mind az 

alapanyag-termelés, 

mind a kereskedelem 

felé 

Piacismeret hiánya, 

gyenge marketing 

tevékenység 

Gyenge 

megkülönböztethetős

ég 

A hazai többségi 

tulajdonban működő 

vállalkozások 

tőkeszegénysége 

Gyenge hitelképesség 

Eladósodottság, nagy 

pénzügyi veszteség 

Instabil gazdálkodás, 

csődhelyzetnek való 

nagyobb kitettség 

Problématérkép 



Céltérkép 
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KERESETT MAGYAR 

ÉLELMISZEREK, ERŐS PIACI 

POZÍCIÓ 

EGYENRANGÚ POZÍCIÓ AZ 

ÉLELMISZERLÁNCBAN 

KORSZERŰ TUDÁSSAL 

RENDELKEZŐ MUNKAERŐ 

INNOVATÍV, HATÉKONY 

VÁLLALKOZÁSOK 

STABIL FINANSZÍROZÁS, 

KIEGYENSÚLYOZOTT 

GAZDÁLKODÁS 

A STRATÉGIA FŐ CÉLKITŰZÉSE: 

AZ ÉLELMISZERIPAR VERSENYKÉPESSÉGÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA 

Vertikális és 

horizontális 

együttműködés 

erősítése 

Termékpálya-szintű 

gondolkodás 

megerősítése 

Elegendő, 

szakképzett, rugalmas 

munkaerő biztosítása 

Korszerű, stratégiai 

gondolkodás 

elterjesztése a 

vállalati vezetésben 

Stabil, 

vállalkozásbarát jogi 

és gazdasági 

környezet 

Versenyképességet 

támogató egyszerű 

adó- és 

járulékrendszer 

Élelmiszeripar bel- és 

külpiaci érdekeinek 

kormányzati szintű 

védelme 

Összehangolt 

támogatáspolitika 

A vállalkozásokat 

segítő, erős 

hatóságok 

Egyéb forrásbevonási 

lehetőségek 

ösztönzése 

Struktúra kialakítása a 

nehéz helyzetben lévő 

vállalkozások 

kezelésére 

Egyszerű hitelhez 

jutás elősegítése 

Kiegyensúlyozott 

gazdálkodás, 

tartalékképzés 

ösztönzése 

Magyar élelmiszerek 

ismertségének, 

megkülönböztethető-

ségének javítása 

Közösségi marketing 

lehetőségek 

kihasználása 

Fogyasztói bizalom és 

a fogyasztói 

tudatosság növelése 

Kül- és belpiaci 

lehetőségek feltárása, 

kihasználása 

Műszaki, technológiai 

korszerűsítés, 

termékszerkezet 

átalakítás 

K+F+I ösztönzése, 

technológia- és 

ismerettranszfer 

elősegítése 

Versenyképes ágazati 

struktúra kialakítása 



Köszönöm a figyelmüket!  

 


