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Szeretettel köszöntjük Önt a NAK Élelmiszeripari Igazgatóság hírlevele decemberi számának megjelenése alkalmával. Megragadva
az alkalmat örömmel tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a 2016 őszi-téli
„Élelmiszeripari körkép” rendezvénysorozatunk sikeresen befejező
dött. Köszönjük az üléseken résztvevők megjelenését, illetve a kapott
számos pozitív visszajelzést, amely igazolja tevékenységünk megfelelő mederben folyását.
Decemberi számunkban a pályázati hírek között szeretnénk felhívni
figyelmüket, hogy megjelent a mikro-, kis- és középvállalkozások
termelési és kapacitásbővítő beruházásait támogató felhívás. Mindemellett néhány gyakorlati jó tanácsot mutatunk be, kiemelt tekintettel a hamarosan megnyíló GINOP pályázatra. A szabályozási
változások között a hús- és baromfiágazat hatósági aktualitásaira
koncentrálunk. Piaci kitekintésünkben a fogyasztói trendek mellett
az Agrárgazdasági Kutató Intézet tanulmányának egy újabb részébe
is betekintést adunk. A kutatás–fejlesztés–innovációs híreink között
bemutatjuk a húskészítmények szárításának innovatív megoldását,
valamint ötletadóként az idei tejipari innovációs díjak nyertes termékeit. Továbbá együttműködő szakmai szervezeteink szakértői
segítségével elemezzük egy nemrégiben megjelent tanulmány eredményeit, amelyek szerint bizonyos emulgeálószerek fogyasztása
kapcsolatba hozható a vastagbélrák kialakulásával. Új, marketing
rovatunkból megtudhatják, hogy mi a fontos: „elsőnek – vagy a legjobbnak lenni”. Táplálkozás akadémia rovatunkban az antioxidánsokat vesszük górcső alá. A már megszokott módon számos nemzetközi kiállításon és vásáron való megjelenési lehetőséget ajánlunk
figyelmükbe, valamint a 2017. évi Országos Mezőgazdasági Élelmiszeripari Kiállításra is felhívjuk figyelmüket.
Az év zárásaként összegezzük igazgatóságunk idei tevékenységét,
amellyel igyekszünk tagjaink elvárásainak és igényeinek a legmagasabb szinten megfelelni.

A NAK Élelmiszeripari Igazgatóság kollégáinak nevében áldott,
békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag Újévet
kívánunk minden tagunk és olvasónk számára!

PÁLYÁZATI HÍREK
Megjelent a mikro-, kis- és középvállalkozások termelési és kapacitásbővítő
beruházásait támogató felhívás

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése” című (GINOP1.2.1-16 kódszámú) felhívás. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 18 milliárd forint. A támo
gatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig lehetséges. A felhívás keretében mikro-, kis- és középvállalkozások igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást feldolgozóipari fejlesztéseik megvalósításához 25-250 millió forint ös�szegben, legfeljebb 50 százalékos támogatási intenzitás mellett. Lehetőség nyílik új eszközök, gépek beszerzésére, új technológiai
rendszerek és kapacitások kialakítására (ehhez kapcsolódó gyártási licenc, know-how beszerzésére), megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására, infrastrukturális és ingatlan beruházásokra, és információs technológia-fejlesztésre is.
Szintén a Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása”
című (GINOP-1.2.2-16 kódszámú) felhívás. A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 21 milliárd
forint. A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig lehetséges. A Felhívás keretében mikro-, kis- és
középvállalkozások igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást fejlesztéseik megvalósításához 5-25 millió forint összegben, legfeljebb 50 százalékos támogatási intenzitás mellett. Szabad vállalkozási zónának minősülő településeken megvalósuló fejlesztések
esetén ágazati korlátozás nélkül igényelhető támogatás, szabad vállalkozási zónán kívül a vállalkozások feldolgozóipari beruházásai
támogathatók. Lehetőség nyílik új eszközök, gépek beszerzésére, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítására, megújuló
energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására, információs technológia-fejlesztésre és online megjelenés kialakítására is.
A két lehetőség csak az úgynevezett non-annex termék előállítók számára lehetséges. Fontos, hogy a közeljövőben megjelenő
Élelmiszerfeldolgozó közepes méretű vállalkozások támogatási lehetőségével (GINOP-1.2.6-8.3.4-16) ütközik, vagyis mindkét
helyen nem lehet egy időben pályázni!

Pályázati jó tanácsok – GINOP

Az Élelmiszeripari Igazgatóság „Élelmiszeripari Körkép” címmel megrendezett ágazati ülései keretében a résztvevők részletes tájékoztatást kaptak – a főként közepes méretű (50-249 főt foglalkoztató) élelmiszer-előállítók számára – a GINOP (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Program) keretében hamarosan megnyitásra kerülő kombinált formájú támogatási lehetőségről. A pályázati
jó tanácsokat, tippeket tartalmazó előadások anyagait, valamint az ágazati rendezvények összefoglalóit és az elhangzott további
előadások anyagait a NAK portálon olvashatják (Élelmiszer-feldolgozás és -kereskedelem, Húsfeldogozás, Malom- és sütőipar,
Alkoholosital-gyártás, Tejfeldolgozás).

PÁLYÁZATI HÍREK
Borászat termékfejlesztésének és
erőforrás-hatékonyságának támogatása

VP-3-4.2.1-15 kódszámú felhívás
felfüggesztése

EMVA finanszírozott minőségrendszer
kritériumok

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása” elnevezésű
VP3-4.2.2-16 azonosító számú felhívás, 40 milliárd forint rendelkezésre álló keretösszeggel. A támogatási kérelmek b
 enyújtására
2016. szeptember 12. és 2018. szeptember 11. között van lehetőség.
A Széchenyi 2020 keretében megjelent, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott „Mezőgazdasági termékek
értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban” című (VP-3-4.2.1-15 kódszámú) felhívás vonatkozásában
– tekintettel a kötelezettségvállalási keret kimerülésére – a felhívás 4.3. pontjában foglaltak és a 272/2014. (XI.5.) k
 ormányrendelet
53. § (1) bekezdése alapján az Irányító Hatóság a támogatási kérelmek benyújtásának lehetőségét 2016. november 30-án 24 órától felfüggesztette.
Az EMVÁ-ból (Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap) finanszírozott egyes intézkedések esetén a pályázati felhívások
a kiválasztási kritériumok között rögzítik a minőségrendszerben való részvételt, mint tartalmi értékelési szempontot. Ennek
megfelelően, ha a támogatást igénylő részt vesz valamely a felhívás által meghatározott minőségrendszerben, többletpontban
részesül.
A felhívásokban megjelölt, elfogadott minőségrendszerek a Vidékfejlesztési Program (VP) alapján kerültek meghatározásra.
Az Európai Bizottság állásfoglalása értelmében azonban az 1305/2013/EU rendelet 16. cikk (1) bekezdés „b” pontja szerinti elismert nemzeti minőségrendszer Magyarországon még nincs – bár a vonatkozó szabályozás előkészítése folyamatban van –, így az
érintett felhívásokban az eddig felsorolt nemzeti minőségrendszerek nem vehetők figyelembe.
Fentiek alapján többletpontként figyelembe vehető európai uniós minőségrendszerek azok, amelyek keretében az előállított termék
megfelel: az 1151/2012/EU rendelet minőségre utaló választható kifejezések (kivéve az 1151/2012/EU rendelet 31. és 32. cikk)
rendszerének (a földrajzi árujelző oltalommal rendelkező termékek, illetve a hagyományos különleges termékek az EU-s regiszterben „Door” adatbázis elvárásainak); vagy szeszes italok esetében a 110/2008/EK rendeletnek megfelelő termék szerepel az EU
„Spirits” regiszterben; vagy a borra vonatkozó 1308/2013/EU tanácsi rendelet II. része, II. címe I. fejezetének I a. szakaszának
(a forgalomba hozatali engedély az EU-s regiszterben („E-bacchus”) szereplő, oltalom alatt álló eredet-megjelölés, vagy földrajzi
jelzés használatát teszi lehetővé).
A fentiek alapján a felhívásokban a tartalmi értékelési szempontoknál a lábjegyzet a következő mondatra módosul: „Elfogadott
minőségrendszerek: A 1305/2013/EU rendelet 16. cikk (1) bekezdés a) i. iii. iv. és v. pontja szerinti minőségrendszerek.”
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Hatósági aktualitások a hús- és
baromfiiparban

A Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Kara, a Földművelésügyi Minisztérium és az IFS Magyarországi képviseletének közös
szervezésében megvalósult Húsipari Szakmai Nap című rendezvényén Dévainé dr. Meggyes Ágnes, a NÉBIH (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal) hatósági állatorvosa számos aktualitásra hívta fel a hallgatóság figyelmét.
Az 1169/2011/EK rendelet 9. cikke értelmében a végső fogyasztónak szánt élelmiszerek jelölésén kötelező feltüntetni az élelmiszer megnevezését; összetevőit; az élelmiszer előállítása során felhasznált és a késztermékben jelen levő allergiát vagy intoleranciát okozó (1169/2011/EK rendelet II. melléklet) anyagokat; az élelmiszer nettó mennyiségét; a minőség megőrzési – vagy
fogyaszthatósági időt; a különleges tárolási és/vagy felhasználási feltételeket; az élelmiszerrel kapcsolatos tájékoztatásért felelős FBO (Food Business Operator, azaz élelmiszer vállalkozó) nevét és címét; a származási ország vagy eredet helyét, ha annak
hiánya megtévesztené a fogyasztót (1169/2011/EK rendelet 26. cikk); a felhasználási útmutatót, amennyiben hiányában nehéz
megfelelően felhasználni az élelmiszert; illetve 2016. december 13-tól a tápérték jelölést. Továbbá a 853/2004/EK rendelet alapján állati eredetű élelmiszerek esetén feltüntetendő az előállító üzem engedélyezési számát tartalmazó azonosító jel (II. melléklet I. szakasz), valamint nem a végső fogyasztóknak szánt fagyasztott termék esetén az előállítás dátuma valamint a lefagyasztás
dátuma, ha az eltér az előállítás dátumától (II. melléklet IV. szakasz 2. pont).
A csontokról mechanikusan lefejtett hús (MSM) előállításának feltételeire a 853/2004/EK rendelet III. mellékletének V. szakasza
vonatkozik. Az MSM jelölés szempontjából nem minősül húsnak, nem számítható be a hústartalomba, viszont az összetevők
között jelenlétét önállóan fel kell tűntetni: „csontokról mechanikusan lefejtett hús”, kiegészítve azon állatfajok neve(i)vel,
amelyekből származik (1169/2011/EK rendelet VII. melléklet, B rész, 17. és 18. pont). Hatósági ellenőrzési szempontból MSM
gyártásának során hibaként tapasztalták, hogy jogszerűtlen a minőség megőrzési idő meghatározása, feltűntetése; az, amit műkö
dési engedélyben MSM-ként engedélyezett a hatóság egy másik üzem számára eladott termékben már MDM-ként (mechanikusan
kicsontozott hús) szerepel a jelölésen; valamint, hogy az eladott MSM címkéjén az előállítási technológiát tükröző megnevezést
tűntetnek fel a szakmailag helyes megnevezés helyett. Az MSM felhasználás során fő hibaként tapasztalták a hatósági ellenőrzések
során, hogy a jelölés szempontjából húsként kezelik és beszámítják a hústartalomba, illetve, hogy jelenlétét nem tűntetik fel önállóan az összetevők között a végső fogyasztóknak szánt termék címkéjén. A húskészítmények hatósági ellenőrzési hibái között kiemelendő a termékek helytelen megnevezése (1169/2011/EK rendelet 17. cikk), valamint gyakran előforduló hiba az M
 É 1-3/13-1
előírásban szabályozott húskészítmények megnevezésének jogszerűtlen használata. A hozzáadott víz jelölésének hiánya további hibaként szokott előfordulni (1169/20011/EK rendelet VI. melléklet, A rész, 6. pont). Az azonosító jel és az állategészségügyi jelölés
feltüntetése tekintetében gyakori gondot okoz az előállító üzem azonosító jelének, illetve a 853/2004/EK rendeletben meghatározott
állatfajok esetén állategészségügyi jelölés (húsbélyegző) hiánya (ovális bélyegző, illetve annak kicsinyített mása) (853/2004/EK rendelet II. melléklet). További hiba a jelölés hiánya olyan húsfajták esetében (sertéshús, juh- és kecskehús, baromfihús), amelyek származási országának vagy az eredet helyének megjelölése kötelező (1337/2013/EU), illetve, hogy a végső fogyasztónak vagy v endéglátó
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egységnek szánt csomagolt hús címkéjén a „származási hely” felirat feltüntetésekor figyelmen kívül hagyják, hogy az csak azonos
országban született, nevelt és levágott állat húsára vonatkozik (1169/2011/EK rendelet 26. cikk). Marhahús tekintetében kiemelendő
a címkézés és a nyomon követés (1760/2000/EK, 1825/2000/EK) előírásainak be nem tartása. Az állategészségügyi jelölés, azonosító jel, a származási ország, eredet, származási hely feltüntetésére vonatkozó előírások a nyomon követhetőséget is szolgálja.
A mikrobiológiai vizsgálatok tekintetében hiányosságként szokott jelentkezni a mintavételi, vizsgálati gyakoriságra vonatkozó előírás betartásának elmulasztása; az élelmiszer-biztonsági (Listeria a Ready to Eat, vagyis közvetlen fogyasztásra kész élelmiszerekben; Salmonella jelenléte) és a technológiai higiéniai kritérium megsértése (trend elemzés nem megfelelő, nincs üzemi intézkedés);
hiányzik az eltarthatósági idő meghatározása; valamint, hogy elmarad a hatóság tájékoztatása az önellenőrzés eredményeiről.
Az élelmiszeripari adalékanyagok, enzimek és aromák szerteágazó szabályozási rendszerének (1331/2008/EK, 1332/2008/EK,
1333/2008/EK, 1334/2008/EK, 231/2012/EU) gyakorlati alkalmazása gyakran problémát okoz az előállítók számára. A hatósági ellenőrzések során hibaként fordul elő például a nem engedélyezett adalékanyagok felhasználása; a megengedett mennyiség túllépése
a határértékkel szabályozott adalékanyagok esetén; a különböző nyomon követési problémák; valamint a hiányos gyártási napló és
specifikáció. Az adalékanyagok feltűntetése során hasznos lehet az 1333/2008/EK rendelet vonatkozó részeinek áttekintése pl. az
élelmiszerkategória meghatározása (D rész); annak ellenőrzése, hogy az adott élelmiszerben lehet e adalékanyag (A rész, 1-2 táblázat); az adalékanyag engedélyezettségének ellenőrzése (B rész); az adalékanyag használhatóságának ellenőrzése az adott termékben
(E rész); az adott adalékanyag esetleges felhasználási korlátozásáról történő megbizonyosodás (E rész); illetve az adalékanyag neve
feltűntetésének ellenőrzése (A rész + tisztasági követelmény). A füstaromák felhasználása során iránymutató a 2065/2003/EK rendelet, valamint a füstölésre vonatkozó irányelveket a Magyar Élelmiszerkönyv vonatkozó részei tartalmazzák.
Az ellenőrzési gyakorlat tapasztalatai a HACCP (veszélyelemzés és kritikus ellenőrzőpontok) alapú eljárások hibáira is rámutatnak.
Gyakori hiányosságként említhető, hogy nem történik meg a CCP-k (kritikus ellenőrzőpontok) dokumentált felügyelete, eltérés
esetén nincs javító intézkedés; a napi működést bizonyító dokumentumok hiányoznak; a minőségi hibák (pl. rossz átmérőjű bélbe
töltés) és az élelmiszer-biztonsági veszélyek (pl. helytelen adalékanyag kiméréséből adódó kockázat) elemzése, monitoringja, verifikálása keveredik ugyanabban a dokumentumban; a folyamatábra eltér a valós gyakorlattól (pl0. az üzemben gyártott és felhasználásra kerülő bőrke emulzió gyártása hiányzik a folyamatábráról és a veszélyelemzésből); valamint, hogy a CCP monitoringot és
a verifikálást ugyanaz a személy végzi (önmagát ellenőrzi).
Az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégiában megfogalmazott céloknak megfelelően a NÉBIH tevékenysége során partnerségre törek
szik az élelmiszerlánc szereplőivel, azaz nem csak ellenőriz, hanem oktatással, tanácsadással is segíti a termelőket, vállalkozásokat.
Ennek egyik jó példája az ún. harmadik országba irányuló élelmiszerexport területe, a hivatal által felkészített vállalkozások mindegyike sikeresen teljesítette a külföldi hatóságok auditjait. A hivatal működteti a minőségi termékek választását segítő „Szuper
menta” kampányt, valamint a konyhatechnológiai ismereteket bemutató „Ételt csak okosan” kiadványt is rendszeresen megjelenteti.

SZABÁLYOZÁS
340/2016. (XI. 17.) kormányrendelet a
gyakorlati képzés költségeinek számolásáról

Tápértékjelölési jó tanácsok

2016. november 17-én kihirdetésre került a Kormány 340/2016. (XI. 17.) rendelete a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő
tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) kormányrendelet módosításáról. A módosítás értelmében a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről
és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) kormányrendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép: „A gyakorlati képzésben részt vevő hallgatóra vonatkozóan a gyakorlati képzési normatíva napi összegét az alapnormatíva
összegének gyakorlatigényes alapképzési szak esetén 100-zal; duális képzés esetén, szociális munka alapképzési szakon és a gazdaságtudományok képzési területen 75-tel, a műszaki, informatika, agrár és természettudomány képzési területen 56-tal történő elosztásával kell kiszámítani.” A fenti módosításban szereplő változás 2017. január 1-től lép hatályba, a többi módosított rész pedig
a kihirdetést követő napon.
Továbbá a 280/2011. (XII. 20.) kormányrendelet a következő, 8. §-sal egészül ki:
„E rendeletnek a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Kormány rendelet módosításáról
szóló 340/2016. (XI. 17.) kormányrendelettel (a továbbiakban: módosított rész) megállapított 5. § (2) bekezdés b) pont ba), bb)
és bc) alpontjának és 3. mellékletének rendelkezéseit a 2016. augusztus 31-ét követően induló, a szakképzési hozzájárulás terhére
elszámolható képzések esetében kell alkalmazni. Az a hozzájárulásra kötelezett, aki 2016. szeptember 1-je és a módosított rész hatálybalépése közötti időszakban kezdte meg a gyakorlati képzés folytatását, az e rendeletben meghatározott módon számított alapés kiegészítő csökkentő tételeit a módosított rész hatálybalépését megelőző időszakra az éves bevallásban érvényesítheti.”
Ezen kívül az eredeti rendelet a módosításban foglalt 3. melléklettel is kiegészül.
További részleteket a Magyar Közlönyben olvashatnak.
A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU európai parlamenti és tanács rendelet értelmében
2016. december 13-tól kötelezővé vált a tápértékjelölés feltüntetése az előrecsomagolt élelmiszereken.
A NAK „Élelmiszeripari Körkép” ágazati rendezvényein az FM kollégái a jelölési változásra felkészülést támogatva számos gyakorlati jó tanácsot osztottak meg a hallgatósággal, amelyek anyagait az alábbi linkeken tudják elérni: Élelmiszer-feldolgozás és -kereskedelem, Húsfeldogozás, Malom- és sütőipar, Alkoholosital-gyártás, Tejfeldolgozás.
A számításhoz hasznos segítség a gyorsfagyasztott zöldség és gyümölcs termékek, valamint a konzerv termékek alapanyagai tápanyag összetétel táblázata, amely az FM oldalán 2016. december 15-től nyilvánosan elérhető.

PIACI KITEKINTÉS
Trenddé alakul az egészség-tudatosság?

A GfK legfrissebb étkezési szokásokat kutató tanulmánya az egészségtudatosságnak a táplálkozási szokásokra vonatkozó vetületét
vizsgálja. Az 1989 óta rendszeresen megjelenő elemzésből kitűnik a fogyasztói attitűdök változása, miszerint a korábban trendinek
mondott egészség-tudatosság valódi trenddé kezd válni. Egyre többen figyelnek – legalább alkalmanként – az ideális testsúly
megtartására, illetve elérésére; étkezéskor és a táplálkozási gyakorlatban is érvényre jutott a „többször keveset” elv.
Az adatok azt tükrözik, hogy a táplálkozási szokásokban megjelent ez az elv, ami mentén a napi étkezések száma átlagosan háromról négyre nőtt 1989 és 2016 között. A folyamat hátterében az áll, hogy emelkedett a naponta négyszer vagy többször étkezők
aránya, így a 25 évvel ezelőtti helyzethez képest 28 százalékkal többen legalább alkalomszerűen tízóraiznak, 34 százalékkal többen
pedig legalább alkalomszerűen uzsonnáznak.
Az egyes élelmiszerkategóriák fogyasztásában is szemmel látható változások következtek be a 2007 és 2016 között eltelt 10 éves időszakban. Így például mérséklődött az édesség-fogyasztás gyakorisága: 18 százalékkal kevesebben esznek naponta, hetente, vagy
éppen hetente többször tortákat és süteményeket, 15 százalékkal csökkent az édes kekszeket és rágcsálnivalókat ugyanilyen rendszerességgel fogyasztók aránya. A csokoládéval magukat gyakran kényeztetők aránya is 10 százalékkal mérséklődött.
Ezzel szemben a zöldséget, gyümölcsöt és salátákat naponta fogyasztók köre bővült. A zöldség esetében 22 százalékról 38 százalékra, a gyümölcs esetében 36-ról 46 százalékra.
A kenyér- és péksütemény-fogyasztás eltolódni látszik a teljes kiőrlésű gabonákból készült, egykor „reform” jelzővel illetett
termékek irányába. A fehér kenyeret naponta vagy hetente többször fogyasztók aránya a 2007. évi 76 százalékról 61 százalékra
csökkent, mindeközben a barna kenyeret előnyben részesítők köre 34 százalékról 50 százalékra bővült. A 2007-ben rögzített 15 százalékkal szemben idén immár 29 százalék nyilatkozott úgy, hogy naponta vagy hetente többször is eszik müzlit vagy gabonapelyhet.
Megváltozott az egyes kenyértípusok iránti kereslet is azok teljes kenyérforgalomból részesedésének változása alapján. Rozskenyérből 66 százalékkal, míg teljes kiőrlésű kenyérből 94 százalékkal vásároltak többet a háztartások 2016-ban 2007-hez képest.
Ha nem is sokkal, de nőtt a halat legalább hetente fogyasztók aránya. Míg 2007-ben a megkérdezettek 17, addig 2016-ban már
22 százaléka számolt be arról, hogy hetente legalább egyszer hal kerül az asztalra. A szárnyasokat, marhát és sertést fogyasztók
arányában számottevő változás nem következett be.
Az elégséges folyadékbevitel fontossága is átkerülni látszik a köztudatba. Míg a Magyar Ásványvíz, Gyümölcslé és Üdítőital
Szövetség adatai szerint 1979-ben az egy főre jutó ásványvízfogyasztás mindösszesen 2 liter/év volt, addig 2016-ban már 126 liter/
év. A csapvíz-fogyasztók aránya 2007 és 2016 között 60-ról 74 százalékra, az ásványvizet naponta vagy hetente többször fogyasztók
aránya pedig 70-ről 76 százalékra nőtt. Ásványvízből is előtérbe kerültek a mentes vizek, míg a szénsavas vizek fogyasztókat veszítettek.
További részleteket a GfK Hungary oldalán olvashatnak.
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Népszerű a teljes kiőrlésű pékáru

Egyre tudatosabbá válnak a hazai vásárlók a pékáruk vásárlásakor. A többség mindinkább a termékek fajtája alapján választja ki
azt, hogy mi kerül otthon az asztalra – derül ki a Jókenyér idén novemberben 750 fő bevonásával készített országos online kutatásából.
A felmérés rámutat, a vevők számára fontos, hogy széles kenyér- és péksütemény választékból vásároljanak. Ennek megfelelően
a megkérdezettek 83 százaléka főleg a termékek fajtája alapján dönt egyik vagy másik termék mellett a boltban. Meglepő módon
az árat csupán a válaszadók kisebb hányada (19 százalék) vélte a legfőbb szempontnak a vásárlás során. Érdekes tény, hogy a budapestiek árérzékenyebbek, mint a vidéki városokban élők. Utóbbiak közül mindössze csak minden nyolcadik jelölte meg az árat
mérvadó kritériumként a vásárlás során.
A termékfajtákon belül a teljes kiőrlésű pékáruk iránti érdeklődés szembetűnően magas. A kutatásból kiderül, hogy a válaszadók
94 százaléka már vásárolt ilyen típusú terméket, elsősorban kenyérfélét. Örömteli, hogy a többség, ha egyszer megkóstolta, akkor
utána kitart a teljes kiőrlésű pékáruk mellett. A megkérdezettek zöme (55 százalék) ezekből a termékekből akár hetente többször, további egyharmaduk pedig havonta több alkalommal vásárol. A termékválasztásnál egyelőre még nem annyira kísérletező kedvűek
a magyarok. A válaszadók szinte kizárólag a teljes kiőrlésű kenyereket keresik a boltokban. A kutatásba bevont emberek közül csak
30 százalék az, akik az édes, vagy a sós teljes kiőrlésű péksüteményeknek is bizalmat szavaznak. A válaszok alapján egyértelműen
kirajzolódik, hogy az egészségmegőrzés és a trendkövetés egyaránt sokat nyomott a latba a magasabb rost-, vitamin-, fehérje- és
ásványianyag-tartalommal rendelkező teljes kiőrlésű termékek kipróbálásánál.
A megkérdezettek közel 40 százaléka az orvosuk javaslatára határozott úgy, hogy beiktatja az étrendjébe a teljes kiőrlésű kenyérféléket. Több mint 30 százalék pedig úgy nyilatkozott, hogy a téma kapcsán olvasott cikkek, ajánlók alapján kezdte el ezeknek a
termékeknek a beszerzését. Viszont érdekes az is, hogy a család vagy ismerős javaslatára csak kevesen (10 százalék) váltottak erre a
pékáru szegmensre.
A vásárlói tudatosságot támasztja alá a kutatás szerint az is, hogy a megkérdezett emberek több mint háromnegyede alaposan
megvizsgálja a csomagolásokon feltüntetett összetevőket, valamint az adalékanyagokra, illetve a kalóriatartalomra vonatkozó
információkat. Ez a fajta tájékozódás megkönnyíti számukra a választást is, hiszen a teljes kiőrlésű termékek között is elég nagy a
szórás. A vásárlók növekvő tudatossága mellett azonban továbbra is nélkülözhetetlen a fogyasztói edukáció.
A kutatásból kiderült, az emberek fejében elég vegyes kép él arról, hogy mit tekinthetünk teljes kiőrlésű pékáruknak. A vásárlók
44 százaléka (sőt az 55 év felettiek 55 százaléka) úgy véli, hogy ha egy termék teljes kiőrlésű, akkor az csak teljes kiőrlésű lisztből készül, és csak 25 százalék azok aránya, akik szerint az ilyen termékek minimum 60 százalék teljes kiőrlésű lisztet kell tartalmazniuk.
A várhatóan idén hatályba lépő Élelmiszerkönyvi szabályozás szerint teljes kiőrlésűnek egy termék akkor nevezhető, ha minimum
60 százalék teljes kiőrlésű lisztet tartalmaz.
További részleteket a marketinginfo oldalán olvashatnak.
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Mit hoz a december az édességpiacnak?

432 tonna csokimikulás fogyott tavaly, három százalékkal több, mint egy évvel előtte. Újra rekordot döntött a decemberi ünnepek szezonális édességeinél az élelmiszer-kiskereskedelem 2015-ben. Minden eddiginél nagyobb, mintegy 3,4 milliárd forint bevételt értek el legutóbb november-decemberben a boltok, kereken 656 tonna édes ajándékkal - derül ki a Nielsen Kiskereskedelmi
Indexéből.
Ünnepi édességekből a boltok bevétele tavaly november-december folyamán 7 százalékkal haladta meg az előző évi hasonló periódus addig rekordnak számító forgalmát.
Sláger hagyományosan a csokoládé Mikulás-figura, amelyből tavaly mintegy 432 tonnányit adtak el; 3 százalékkal többet, mint
egy évvel korábban. Értéket tekintve ez több mint 2 milliárd forintot jelent, ami 8 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit. Így
az ünnepi édességpiacból 63 százalékkal részesedett a közkedvelt csokoládé Mikulás-figura. Ez az arány 1 százalékponttal nagyobb,
mint a tavalyelőtti. Második legnagyobb rész a hagyományos ajándékcsomagra jut, ami általában átlátszó zacskóban pár darab
csokoládét tartalmaz. Tavaly 11 százaléknyit vitt el a bevételből, azelőtt 12-t, még egy évvel korábban 14-et.
Emelkedett a játékkal kiegészített ajándékcsomag iránti kereslet. Legutóbbi 5 százalékos piacrésze előtt két ünnepi szezonban is
csak 4-4 százalékot mértek. Az adventi kalendárium értékben mért részaránya a legutóbbi három ünnepi időszak során: 6, 10 majd
9 százalék volt.
Egyéb figurákra (Mikulás nélkül) 10 százalék jutott legutóbb, ami plusz 1 százalékpontot jelent az előző két évi 9-9 százalék után.
A karácsonyfadíszek mutatója a tavalyelőtti 3 százalék után legutóbb november-decemberben 2 lett.
A hipermarketek még mindig elvitték az ünnepi édességek értékben mért forgalmának több mint felét; azaz 52 százalékát a
legutóbbi november-decemberi periódusban. Tavalyelőtt ez az arány még 55 százalékot ért el. Javult viszont a 200 négyzetméteres
és kisebb hagyományos boltok pozíciója. Piacrészük az előző évi 10-ről 12 százalékra emelkedett tavaly. A szupermarketet és diszkontot magában foglaló 401-2500 négyzetméteres üzletek a tavalyelőtti 30 százalék után legutóbb 31-et értek el az értékben mért
eladásból.
További részletek a marktinginfo oldalán olvashatók.
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A hazai húsipar helyzete nemzetközi
összehasonlításban

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara „Élelmiszeripari Körkép 2016 – Húsfeldolgozás” című rendezvényén az Agrárgazdasági Kutató
Intézet kollégái előadásának nemzetközi kitekintéséből kiderült, hogy a húsfeldolgozás erősen koncentrált, specializált, főleg az
elsődleges feldolgozás terén. Mivel a hús márkázatlan tömegtermék, az elsődleges feldolgozásnál a legfontosabb versenyelőny az
ár, a méretgazdaságosság, valamint a nagy vágókapacitás. A feldolgozott hústermékek esetében kisebb vállalatok találhatók a piacon, jellemzőbb a márkázás, a regionális ízlés és a korlátozott exportlehetőségek megléte. A nagy óriáscégek az értéklánc minden
irányában terjeszkednek: inputok, takarmány, élőállat, továbbfeldolgozás és kereskedelem. Továbbá üzletágakat adnak-vesznek, folyamatos konszolidáció érzékelhető az iparágban. Nemzetközi összehasonlításban az Európai Unió (EU) a világ egyik legnagyobb
hústermelő és -feldolgozó régiója. Azonban az állatjóléti és élelmiszer-biztonsági előírások versenyhátrányt okoznak a régióban,
az InterPig adatai (2014) szerint. Az EU-ban a hús előállításának önköltsége akár 30 százalékkal is magasabb lehet az észak- és
dél-amerikai versenytársakhoz képest. Ezért fő célpiacok a magas fizetőképességű, de minőségi terméket igénylő országok: EU,
Svájc, távol-keleti országok, Oroszország. Kiemelendő továbbá, hogy a vágókapacitások Európában is nagyok, a koncentráció
folyamatos növekedést mutat, valamint a vörös húsok és a baromfi feldolgozása egyre jobban elkülönül. A méretkülönbségeket
mutatja továbbá, hogy hazánk legnagyobb húsipari cégének, illetve Magyarország összes húsipari cégének árbevétele is eltörpül a
világ legnagyobb vállalkozása (JBS, Brazília) mellett.
A hazai húsfeldolgozás az élelmiszeripar árbevételének 22,4 százalékát adta 2013-ban. A vállalkozások jelentős része mikro- és
kisvállalkozás volt, illetve kevés közepes- és nagyvállalat. Azonban az összes árbevétel csaknem felét és az export több mint 50 százalékát 24 nagyvállalat adta. A hazai húsipar hatékonysági mutatói (pl. egy vállalkozásra jutó alkalmazásban állók száma, munkatermelékenység) jelentős lemaradást mutatnak az EU tagállamaival szemben. Az ágazat további jellemzése alapján megállapítható,
hogy Magyarországon nincsenek nagy nemzetközi cégek az elsődleges húsfeldolgozásban, ezért a méretgazdaságosság, kapacitáskihasználás nem érvényesül. A legnagyobb cégek a készítménygyártásban találhatóak. A külföldi tőke aránya az alágazatban
alacsony. A magyar tőke sokszor „felélte” a vállalatok tartalékait, ennek következtében elmaradtak a technológiai fejlesztések,
beruházások. A technológiai lemaradás, különösen a húsfeldolgozásban, készítménygyártásban nagy és növekvő.
A baromfifeldolgozás valamivel kedvezőbb helyzetben van, köszönhetően a szektorra jellemző erős integrációnak és annak, hogy
a cégek menedzseri tulajdonba kerültek. Magyarországon gyenge a fizetőképes kereslet, ami kihat a piaci szereplők árbevételére,
nyereségére, beruházási, fejlesztési, innovációs lehetőségeire és szándékára. Azok a húsipari cégek, amelyek nagyobb arányban exportálnak, jobb pénzügyi pozícióban vannak, mint a magyarországi piacra koncentrálók. A pénzügyi helyzet és a vállalati méret
között hazai viszonylatban kapcsolat nem állapítható meg. Ez főleg annak tulajdonítható, hogy a kis- és mikrocégek nagyon kis
létszámmal működnek, alacsony munkabért fizetnek, ezért hatékonyabbak, termelékenyebbek. Mindemellett az alacsony magyarországi munkabérek miatt általánosságban is kicsi a kényszer a technológiai fejlesztésekre.
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A hazai hústermékek külpiaci lehetőségei alapján elmondható, hogy sertéshús exportunk 2003 és 2014 között 231 millió euróról
408 millió euróra nőtt. Fő exportcikkünk a fagyasztott sertéshús, amely célpiaca főként Japán, Románia, Dél-Korea és az embargó
előtt Oroszország volt. Kiemelendő, hogy Kína hatalmas potenciált fog jelenteni a jövőben. Friss és hűtött sertéshús: európai cél
piacai között említhető Románia és Olaszország. A baromfihús kivitele 2003 és 2014 között 327 millió euróról 570 millió euróra
nőtt. Főleg a készítmények kivitele emelkedett, de sikeresen bővült a broilerexport is. Az export 80 százaléka az EU országokba
irányul, emellett célország Japán, Kína, Izrael és Kanada is. Nem csak a csirkehús tekintetében sikeres a magyarországi export, de a
pulyka- és viziszárnyas kivitele is jelentős. A baromfifélék iránt a kereslet várhatóan a továbbiakban is bővülni fog, köszönhetően az
egészséges táplálkozás irányelveinek, kedvező árának, illetve a réspiaci lehetőségek megjelenésének, mint például a muszlim lakosság ellátása („halal” vágás-termelés).
A hazai termékek külpiaci veszélyei között említhető a magyarországi húsipar innovációs készségének gyengesége, amely versenyhátrány az exportpiacokon; az erős versenytársak jelenléte (pl. Lengyelország); az új potenciális versenytársak előretörése (pl.
Ukrajna, Oroszország); az ízlés jelentősen korlátozza készítményexportunkat (fő célpiacaink a német nyelvterületekre korlátozódnak); az import fagyasztott, hűtött húsok (olcsóbb behozni a vágott állatot, mint az élő sertést), valamint a készítmények dinamikus emelkedése; továbbá a várható szabadkereskedelmi egyezmények sorának kérdése ((TTIP, EU-Mercosur). A belpiaci veszélyek és lehetőségek közé sorolható az alacsony fizetőképes kereslet; mivel a hús márkázatlan termék, a sajátmárkás termékek súlya
várhatóan nőni fog, csak a készítmények terén nyílik lehetőség márkaépítésre; a különleges védjegyek (KMS, Magyar Baromfi,
eredetvédelmi jelölések) hatása korlátozott, a fogyasztók kevésbé ismerik, míg a gyártók egy része nem tart rá igényt; illetve, hogy a
hagyományos, kézműves termékek csak szűk rétegigényt elégítenek ki. Általános, illetve hosszú távú piaci trendnek tekinthető az
egészséges táplálkozásra törekvés (a sertéshús hátránnyal bír); a konyhakész termékek iránti növekvő igény; a bio, GMO-mentes,
és egyéb „mentes” termékek iránti kereslet fokozódása, amely jó réspiaci lehetőséget jelent; a hagyományos élelmiszerek iránti kereslet emelkedése (pl. tanyasi csirke); valamint az új értékesítési csatornák megjelenése, kiaknázása (pl. online, készétel rendelés).
A hazai helyzet összegzéseképpen elmondható, hogy az exportra termelő húsipari cégek sikeresek a jó fizetőképességű piacuk miatt.
Ez sertéshúsnál elsősorban a távol-keleti, baromfinál az európai piacot jelenti. A készítménygyártásnál kevesebb az exportlehetőség.
A kisebb cégek is vagy export útján sikeresek, vagy magyarországi réspiacot céloznak meg. Utóbbi kemény növekedési korlátot jelent. Az innovációs készség a magyarországi húsiparban fejlesztésre szorul, a technológiai megújulás gyenge. Zöldmezős beruházás
elvétve valósul meg, inkább folyamatos eszközcsere történik. Ennek elsődleges oka a forráshiány, ami összefügg a piaci lehetőségekkel, versenyképességi problémákkal, tőkehiánnyal, ám öngerjesztő folyamat: a lemaradás folyamatosan nő, ami tovább rontja
a kilátásokat. Továbbá a feketegazdaság komoly probléma az alágazatban. Az ágazat számára megfogalmazott javaslatok között
említhető az integráció erősítésének szükségessége a sertéságazatban; az exportlehetőségek fokozott kiaknázására törekvés;
a piaci igények folyamatos nyomon követése; valamint a jól működő (minőséget, biztonságot igazoló) védjegyrendszer kialakítása a kül- és belpiacon egyaránt.
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Élelmiszerexportunk öt legnagyobb
piacának trendjei

Hazánkból élelmiszert 3,8 milliárd euró értékben exportáltak az idei első félév során; 1 százalékkal többet, mint a tavalyi hasonló időszak alatt, az Agrárgazdasági Kutató Intézet adatai szerint. Az összes kivitel több mint felét (51 százalék) viszi el az öt
legnagyobb célország: Németország, Románia, Olaszország, Ausztria és Szlovákia.
A Nielsen elemzése ezen országok élelmiszer-kiskereskedelemének és a -fogyasztásának néhány fontos trendjét mutatja be.
Teljes élelmiszer exportunk 15 százalékát viszi el Németország az első félévi 564 millió euróval. Ez az érték 6 százalékkal több,
mint a múlt évi első hat hónap során. Európa legnagyobb gazdaságában az élelmiszer-kiskereskedelem forgalom szerinti trendje
hullámzó, hol kisebb, hol nagyobb mértékű emelkedést találunk. Viszont mennyiséget tekintve az eladás a három legutóbbi negyedév során csökkent az előző évi hasonló időszakhoz képest. Az átlagárak már harmadik éve töretlenül emelkednek, de csak
2 százaléknál alacsonyabb mértékben. Öt nagy exportpiacunk közül a második negyedévben a németek 96 pontos fogyasztói bizalmi indexe közelíti meg legjobban az optimizmus 100 pontos maximumát, amit tavaly két negyedév során is elért a német mutató.
Mindenesetre a németek jóval derűlátóbbak a 79 pontos európai átlagnál. Az index három összetevője közül figyelemre méltó tény
a vásárlóerő szempontjából: az európai megkérdezettek közül saját országukban a munkahelyi kilátásokat a következő tizenkét
hónap során többé-kevésbé kedvezőnek legnagyobb arányban (59 százalék) a németek látják. Ez a szám több mint duplája a mindössze 29 százalékos európai átlagnak. További pozitívum, hogy Németországban a megkérdezettek viszonylag alacsony aránya,
35 százaléka változtatott háztartása költési szokásain az egy évvel korábbihoz képest, hogy spóroljon. Közel kétharmad részük olcsóbb élelmiszerekre váltott.
Románia 11 százalékkal részesedik a magyar élelmiszerek január-júniusi kiviteléből. Értéket tekintve 419 millió euróval.
Ez mínusz 17 százalékot jelent a tavalyi első félévhez képest. Keleti szomszédunknál öt hónapos időszakok szerepelnek az európai
összehasonlításban. A boltok bevétele a 2015. április óta vizsgált három időszak alatt 6-7 százalékkal emelkedett. Jelentős fellendülésről tanúskodik, hogy mennyiséget tekintve a bolti eladás kétszámjegyű növekedést ért el a legutóbbi két vizsgált időszak során, az
átlagárak pedig három egymást követő negyedévben is csökkentek Romániában. A forgalom kedvező mutatói tükrözik a fogyasztók
kiemelkedő bizalmát. A legutóbbi, második negyedévi 86 pont a második legnagyobb index a felmérés ottani kilenc éves története
során. Tíz román fogyasztóból hatan költik el másként a pénzüket, mint egy éve, mert próbálnak megtakarítani. Ott azonban olcsóbb élelmiszereket csak az érintettek 21 százaléka igyekszik venni.
Élelmiszer-kivitelünkből 10 százalék jutott Olaszországra az első hat hónap alatt. Konkrétan 380 millió euró, ami 7 százalékos
növekedést jelez a múlt évi hasonló periódushoz viszonyítva. Ha ránézünk a legutóbbi kilenc negyedév olasz élelmiszer-kiskereskedelmének trendvonalára, egy hullámvasút pályájának képét látjuk. Tavalyelőtt három negyedévben is – az előző év hasonló idő-
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szakaihoz viszonyítva – csökkent a boltok forgalma érték és mennyiség szempontjából is. Múlt év második félévében a trendeket
már növekedés jellemezte, ami az idei első negyedévben megtorpant, de aztán a másodikban újra emelkedett mind az érték, mind
mennyiség szempontjából a forgalom. Ami az átlagárakat illeti, idén elkezdtek csökkenni. Az első negyedévben mínusz 0,3 százalékot mért a Nielsen, a másodikban mínusz 0,9 százalékot.
Az olasz fogyasztók 55 pontos bizalmi indexe Európában, de világviszonylatban is a legalacsonyabbak közé tartozik. Csökkenni a
tavalyi negyedik negyedév óta kezdett. Az olaszoknál is a többség, 61 százalék gazdálkodik háztartása büdzséjével takarékosabban,
mint egy évvel korábban, és a válaszadók fele (51 százaléka) olcsóbb élelmiszerekre váltott.
Teljes élelmiszerexportunkból 9 százalékkal részesedik, így negyedik legnagyobb piacunk az osztrák. Idén az első félévben élelmiszert Ausztriába 344 millió euróért adtunk el, 14 százalékkal többért, mint az előző hasonló periódusban. Nyugati szomszédunkban figyelemre méltó két szélsőséges szám: az értékben mért forgalom a tavalyelőtti harmadik negyedévben 1 százalékkal csökkent,
majd rá egy évre 5,9 százalékkal emelkedett. Következett két pozitív mutató, majd idén a második negyedévben újra csökkenés
(-0,8 %). Az átlagárak növekedési üteme a tavaly év eleji 2,4 százalék óta folyamatosan csökken. Legutóbb, az idei második negyedévben 0,8 százalékkal emelkedtek. Az osztrák fogyasztók bizalmi indexe idén mind az első, mind a második negyedév során 83 pontot
ért el. Ennél zömmel nagyobb számok jellemezték korábban a vásárlási, fogyasztási kedvet. A felmérés tizenkét éves története alatt
a legnagyobb osztrák fogyasztói bizalmi indexet, 97 pontot 2011 első negyedévében mérte a Nielsen. Ausztriában a megkérdezettek
39 százaléka adja ki másként a pénzét tavalyhoz képest, mert szeretne spórolni. Közülük tízből hatan vesznek olcsóbb élelmiszereket.
Élelmiszereink ötödik legnagyobb exportpiaca Szlovákia, ahol a magyar vállalatok 233 millió euró bevételt értek el az idei első
hat hónap során. Ez 9 százalékkal haladja meg a múlt évi hasonló időszakét. Összes élelmiszer-kivitelünkből Szlovákiára 6 százalék
jutott. Ha az élelmiszer-kiskereskedelem értékben mért forgalmát nézzük, az a legutóbbi kilenc negyedév során mindig emelkedett.
De a trendvonal hol lefelé, hol fölfelé mutat. Például az idei első negyedévet plusz 3,3 százalék jellemezte. Utána a másodikban már
csak plusz 1 százalék következett. Szintén a második negyedévben mennyiség szempontjából 1,2 százalékkal adtak el többet. Az átlag
árak 1 százaléknál kisebb mértékben nőttek vagy csökkentek 2014 óta. A legutóbbi mutató -0,2 százalék. Szlovákiában a fogyasztói
bizalom eddigi csúcsát jelenti a második negyedévi 81 pont. Ugyanannyi, mint a tavalyi harmadik negyedévi szám. Jelentősen javult
a helyzet a mélyponthoz, a 2012. negyedik negyedévi 57 ponthoz képest. Szlovákiában a megkérdezettek kisebb része, 48 százaléka
változtatott költési szokásain az egy évvel ezelőttihez viszonyítva, és felénél kisebb részük (45 százalék) spórol élelmiszer beszerzésén.
További részletek a Nielsen oldalán olvashatók.
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QDS szárítás

A hagyományosan készített szárazon pácolt húskészítmények legidőigényesebb része a szárítás. Hossza – a termék átmérőjének
és tulajdonságainak függvényében – 3-6 hét között mozoghat, míg sonka esetében 3-24 hónap vagy akár ennél több időt is igénybe
vehet. A szárítási és érési folyamat közben dehidratáció zajlik számos biokémiai folyamat kíséretében (pl. zsírok és fehérjék bomlása), amely eredményeképpen kialakul a termék jellegzetes íze, aromája. A hagyományos szárítókba a helység oldalán elhelyezett
fúvócsöveken keresztül juttatják be a száraz levegőt, amely a nedvességgel együtt a plafon közepén elhelyezett csatornákon keresztül távozik. Ezen szárítási megoldásnak köszönhetően azonban a bevezető csövek mellett elhelyezett termékek száradása eltérhet
a terem egyéb szegleteiben elhelyezettekétől.
A szárítási költségek csökkentésének, valamint a végtermék minőségének növelése érdekében a katalán IRTA kutatói a spanyol
METALQUIMIA céggel közösen kidolgozták a szeletben történő szárítás (Quick-Dry-Slice, QDS) technológiai és műszaki megoldását. Az új vonal alkalmazásával a szárítási folyamat gyártási és minőségi szempontból hatékonyabban ellenőrizhető, segítségével érdemben csökkenthető a szárítási veszteség. A QDS technológiával szárított termékek érzékszervi tulajdonságai lényegesen
nem különböznek a hagyományos módszerrel gyártottakétól. Az érzékszervi vizsgálatok során homogénebbnek és kevésbé savasnak vélték a bírálók a QDS-el szárított fermentált terméket. A vonal helyigénye valamint energiafelhasználása jelentősen kisebb,
mint a hagyományos szárító megoldásoké. Az alap berendezés kapacitása 80 mm átmérőjű és 1,5 mm vastag fermentált termék
30 perces szárítása esetén 400 kg/óra. A chorizo szárítása hagyományos körülmények között 40 napig tart, míg a QDS technológiával csupán 40 percet vesz igénybe. Jelenleg Európában három cég (egy cseh- és két spanyolországi) alkalmazza a QDS technológiát.
További információt a METALQUIMIA oldalán találhatnak.
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Világ Tejtermék Innováció Díj 2016

A világ legfinomabb sajtja

Emulgeálószerek jelentősége a
vastagbélrák kialakulásában

37 ország 211 jelentkezőjének termékei közül a Global Diary Congress keretében kihirdették az idei év Világ Tejtermék Innováció
Díj (World Dairy Innovation Awards) nyerteseit. A legjobb jégrém vagy fagyasztott joghurt kategóriában a Koupe protein és
rost tartalmú joghurt termékei, míg a legjobb joghurt díjat a Longevity Diet Foods szőlőkivonatot tartalmazó görög joghurtja, a
YoguDiet kapta. A szakmai zsűri a legjobb sajt termék díját a Gay Lea Foods Cooperative Nothing but cheese ropogós cheddar
sajt snack terméknek ítélte. A további díjazottak között található a Pinar Dairy Co. pisztáciapürét tartalmazó reggeliző krémje (legjobb vaj vagy kenhető krém); a Pots & Co. csokoládés párizsi krém és madagaszkári vanília réteget tartalmazó tejdesszertje (legjobb
tejdesszert); a Menginiu Group által kivitelezett tehénfejet ábrázoló dobozban csomagolt Hi Milk (legjobb tejital és legjobb csomagolási kivitelezés); a Live Real Farms tejből és gyümölcsléből készített energiaitalijai (legjobb funkcionális tejtermék); az Arla
gyermekek számára készített teje (legjobb gyermek tejtermék); a Top Line Milk alacsony hőmérsékleten hosszú ideig pasztőrözött
Low and Slow Milk nevű terméke (legjobb új márka vagy vállalkozás); valamint a Daisy Brand and Continuum nyomható tejfölös
doboza (legjobb tejtermék csomagolás innováció).
November közepén 29. alkalommal rendezték meg a World Cheese Awards-ot Spanyolországban, ahol több mint háromezer résztvevő közül választotta ki a világ legfinomabb sajtját a szakértő zsűri. A Tingvollost 12 hónapig érlelt Kraftkar nevű kéksajtja két
spanyol, egy francia és egy svájci sajtot utasított maga mögé a 29. alkalommal megrendezett sajt-világversenyen. A döntőbírák
az eredményhirdetéskor azzal érveltek, hogy a díjazott sajt penésztartalma kiváló, morzsolható, de ugyanakkor krémes. Továbbá,
a Kraftkar lett minden idők legfinomabb sajtja is, miután a zsűri minden eddigi nyertes sajtot összevetve ezt találta a
Az USA Georgia államának egy kutatócsoportja egereken végzett kísérletei alapján kapcsolatot állapítottak meg a vastagbélrák
kialakulása és bizonyos emulgeálószerek fogyasztása között. Az 1333/2008/EK rendelet értelmében az emulgeálószerek olyan
anyagok, amelyek lehetővé teszik két vagy több nem keveredő fázisból – mint az olaj és a víz – homogén keverék képzését vagy
kialakítását az élelmiszerben. A Cancer Research tudományos folyóiratban nemrég publikált kutatás során a vizsgált egereket három csoportra osztották. Ezekből kettő emulgeálószereket fogyasztott (nátrium-karboxi-metil-cellulózt – E460, illetve poliszorbát
80-at – E433), a harmadik csoport pedig vizet. A két különböző emulgeálószert fogyasztó egerek „a bélbaktériumokban gyulladás és vastagbélrák kialakulását előmozdító változásokat” tapasztaltak.
A TÉT Platform szakmai vezetője, Antal Emese és prof. dr. Bíró György nyugalmazott egyetemi tanár, címzetes egyetemi docens
szakmai véleménye alapján a nátrium-karboxi-metil-cellulóz, illetve a poliszorbát a bél mikrobiótájának megváltoztatása útján áttételesen elősegítheti a vastagbélrák kialakulását. A karboxi-metil-cellulóz (E466) az élelmiszerekben mennyiségi korlátozás nélkül,
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általánosan engedélyezett adalékanyag. A poliszorbát (E432) karcogenitásának lehetősége régebben is felmerült, azonban az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) szakértői által végzett értékelés alapján nem vélték indokoltnak határozott lépések tételét.
A Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének (MDOSZ) főtitkára, Erdélyi-Sipos Alíz szakmai meglátása szerint az egereken végzett vizsgálat alapján valós következtetések levonásához embereken végzett, kontrollcsoportos, táplálkozási napló és egyéb fontos
tényezők figyelembevételével végzett tartós megfigyelésre van szükség. A publikáció alapján további kérdésként merül fel, hogy az
emberi szervezetre vonatkoztatva mennyi feldolgozott, emulgeálószerekben „gazdag” élelmiszert, milyen hosszú ideig kell fogyasztani, hogy azt a hatást érje el, mint az egerekben, illetve hogy a vizsgálatban emberekre vonatkoztatva az emulgeálószerek mellett mennyi zöldséget, gyümölcsöt, rostban gazdag táplálékot, pro-és prebiotikumokat tartalmazó élelmiszereket, nyersanyagokat
ettek, hiszen ezek a tényezők preventív hatással rendelkeznek. A mikrobiommal kapcsolatban rengeteg kutatás, vizsgálat folyik a
cukorbetegség, elhízás, szív- és érrendszeri betegségek tekintetében is. Ennek valószínűsíthető oka, hogy az elmúlt években a figyelem középpontjába kerültek azok az eredmények, amelyek a mikrobióták egészségre és betegségre kifejtett hatásával foglalkoznak.
A bélrendszeri mikrobióta meghatározó szerepet játszik az immunrendszer kialakulásában és normál működésének fenntartásában, változása különböző betegségek okozója. Jótékony hatásúak a gazdaszervezet immunrendszerének kialakításában, megfelelő
működésében, a bélfal integritásának kialakításában és fenntartásában, vitaminok képzésében, baktériumok, toxinok és antigének
elleni védelemben, gyógyszerek metabolizálásában, továbbá szerepük van az energiatermelésben, a rostok lebontásában és a rövid
láncú zsírsavak szintetizálásában, de lehetnek a mikrobiótának olyan változásai, amelyek gyulladást váltanak ki. Az egyedi mikrobiom kialakulását egyértelműen meghatározza a környezetünk, az életkörülményeink, az életünk során alkalmazott bizonyos
gyógyszerek és az antibiotikumok, nagymértékben befolyásolják a táplálkozással elfogyasztott anyagok és az életkor is. A XX. században a baktériumok gyulladást és betegségeket okozó hatása került előtérbe, azonban még nem ismertük a jótékony baktériumok
jelentőségét a jelen vizsgálatok alapján igazolt mértékben. A főtitkár továbbá hangsúlyozza, hogy a rákbetegség kialakulásához
nagyon sok tényező járul hozzá, mint például a helytelen táplálkozás, amely számos rizikófaktor alkotóeleme, míg az egészséges étrend a megelőzésben játszik jelentős szerepet. Utóbbihoz nyújt segítséget a magyar felnőtteknek szóló legújabb, az MDOSZ
által kidolgozott táplálkozási ajánlás, az OKOSTÁNYÉR®, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Élelmiszertudományi
Tudományos Bizottságának ajánlásával népszerűsítenek.
A szakértői vélemények összegzése alapján az eddig rendelkezésre álló tudományos eredmények, illetve a jelen munka eredményei tekintetében egyértelműen nem vonható párhuzam az emulgeálószerek felhasználása és a vastagbélrák kialakulása között.
Azonban fontos kihangsúlyoznunk az egyoldalú táplálkozás esetleges veszélyeit, ezzel is felhívva a figyelmet a változatos és
kiegyensúlyozott élelmiszer-fogyasztás előnyeire.

MARKETING
Új termékek: Elsőnek lenni vagy legjobbnak

Egy elsővel szemben már nehezen tudnak helyzetbe kerülni későbbi belépők – állapítja meg Mike Black, a Nielsen innovációs
gyakorlattal foglalkozó termékmarketing alelnöke. Viszont azon az áron „elsőnek lenni”, hogy valaki nem a „legjobbat lépi”, gyakran
okoz a márkáknak hátrányt a versenyben. Példaként említhető, hogyha valaki egy amerikai fogyasztót ma megkér, mondjon görög
joghurt márkát, akkor először legtöbben a Chobani nevet említik. Annak ellenére, hogy a Fage márka már közel tíz éve legyőzte a
Chobanit az USA boltjainak polcain. Amíg a Fage görög joghurtként abba a piaci résbe pozícionálta magát, amelybe az egészség-tudatos fogyasztók tartoznak, addig előtte a tömeget célozta meg a Chobani. Utóbbi azonban ahelyett, hogy sima joghurtra fókuszált
volna vagy családi kiszerelésekre, poharanként fogyasztható termékeket kínált a meghatározó ízeiben.
Az FMCG (gyorsan forgó fogyasztási cikkek) márkáknak meg kell találniuk az egyensúlyt az „elsőnek lenni” és a „legjobbnak
lenni” között. Gyorsan kell mozogni, de nem annyira, hogy egy cég elmulassza csiszolni újdonságát addig, amíg megfelel a piaci
bevezetés igényeinek. Szükségesek hozzá a fogyasztók elemzése alapján készülő előrejelzések és cselekvési tervek, az új termék fejlesztésének különböző fázisaiban. A márkák tulajdonosainak tudniuk kell, hogy innovációjuk elég jó-e ahhoz, hogy megfeleljen
a piaci siker feltételeinek, mint a kipróbálás, ismételt vásárlás stb.
Megoldást a Nielsen által kifejlesztett koncepció kínál, amellyel gyorsan meg lehet állapítani, mennyire számíthat sikerre egy piacra bevezetendő új termék. „A siker tényezői” című mérési sztenderd tizenkét kulcsfontosságú szempontot tartartalmaz. Kezdve
a fogyasztók igényével, illetve vágyaival, egészen addig, hogy az innováció mennyire különbözik a piacon kapható termékektől, és
azoknál mennyivel előnyösebb. Átfog lényegében mindent, ami fontos a piaci sikerhez. Ezeknek az információknak a birtokában
a márkák tulajdonosai pontosan tudják, hogy mit, milyen módon kell tenniük, amivel maximalizálják innovációjuk potenciálját,
még mielőtt piacra lépnének vele. Azoknál a termékeknél, amelyek megfelelnek a tizenkét kulcsszempontnak, 75 százalék az esély
arra, hogy beválnak majd a piacon.
További részletek a Nielsen oldalán olvashatók.
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Antixidánsok

Hajlamosak vagyunk egy-egy titokzatosan csengő hatóanyagnak megannyi jótékony hatást tulajdonítani, majd ennek a fogyasztásától várni minden testi problémánk megoldódását. Ez az irreális elvárás különösen az olyan sokat kutatott, de néha mégis ellentmondásos eredményekkel szolgáló összetevők esetében igaz, amelyek a legtöbb növényi eredetű élelmiszerünkben jelen vannak.
Nem árulunk tovább zsákbamacskát, bizony a sokféle, de mégis többnyire hasonló funkciójuk révén együtt emlegetett antioxidánsokról van szó. Az antioxidánsok többféle vegyületcsoportot foglalnak magukban: többek között vitaminok, ásványi anyagok,
karotinoidok, polifenolok, enzimek szerepelnek köztük. Számos antioxidáns a zöldségek, gyümölcsök jellegzetes színének kialakításáért is felel. Szerepük a szervezetben vagy a külső környezetben keletkező szabadgyökök elbontása, semlegesítése. Ebből
adódóan több olyan egészségi probléma ellen hatásosnak bizonyultak, amelyek a szabad gyökök okozta oxidatív károsodásból
erednek vagy azzal kapcsolatosak (például: szív- és érrendszeri, valamint daganatos elváltozások).
További részleteket az MDOSZ oldalán olvashatnak.

ESEMÉNYNAPTÁR
Nemzetközi kiállítások és vásárok

2017. április 2-4.

Katar, Doha — Foodex Qatar

2017. április 9-12.

Olaszország, Verona — Vinitaly

2017. április 11-13.

Lengyelország, Varsó — WorldFood Warsaw

2017. április 12-13.

Olaszország, Párma — CIBUS Connect

2017. április 12-14.

Japán, Tokió — Wine & Gourmet Japan

2017. április 17-19.

Kína, Peking — AIFE

2017. április 24-27.

Svédország, Stockholm — GastroNord & Vinordic

2017. április 19-21.

Oroszország, Szentpétervár — InterFood St. Petersburg

2017. április 25-27.

Oroszország, Krasznodar — InterFood Krasnodar

2017. április 27-29.

Görögország, Szaloniki — Freskon

Első alkalommal megrendezésre kerülő nemzetközi élelmiszeripari és technológiai kiállítás.
További információ: Foodex Qatar
Nemzetközi bor és szeszesital kiállítás.
További információ: Vinitaly

4. alkalommal rendezik meg a közel 200 kiállítót vonzó nemzetközi kiállítást.
További információ: WorldFood Warsaw
3. alkalommal rendezik meg Olaszország nemzetközi élelmiszerkiállítását, amelyen 3000 kiállító fog bemutatkozni.
További információ: CIBUS Connect
Nemzetközi bor, sör, szeszesital, ínyenc étel és vendéglátóipari vásár.
További információ: Wine & Gourmet Japan
Nemzetközi élelmiszeripari kiállítás, amelyen 30 ország több mint 1000 kiállítója fog bemutatkozni.
További információ: AIFE
Észak-Európa vezető nemzetközi gyorsétel, bor, sör, alkoholos ital és almabor vására és kiállítása.
További információ: GastroNord & Vinordic
Nemzetközi élelmiszeripari kiállítás.
További információ: InterFood St. Petersburg
Nemzetközi élelmiszeripari kiállítás.
További információ: InterFood Krasnodar
Nemzetközi zöldség és gyümölcs vásár.
További információ: Freskon

TÁJÉKOZTATÁS
OMÉK 2017

A NAK Élelmiszeripari Igazgatóság
tevékenysége – 2016
1. Érdekképviseleti tevékenység

2017. szeptember 20-24. között 78. alkalommal várja látogatóit az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és
Vásár (OMÉK). Idén az „első fecske” kedvezményezés keretében a tavalyi áron jelentkezhetnek a kiállítók.
A több mint 100 éves múltra visszatekintő rendezvény helyszíne, a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont jövőre a Kincsem Park
területével gazdagodik. Újdonság, hogy a rendezvényt szakmai nap is megelőzi: 2017. szeptember 19-én fórumokra és találkozókra
várják a szakmabelieket és az üzletembereket. A jövő évi rendezvény elsődleges célja, hogy a mintegy százezer látogató megismerhesse
a fejlett, hatékony, környezettudatos vállalkozásokra és a családi gazdaságokra épülő magyar mezőgazdaság értékeit és eredményeit.
Az OMÉK mindenkinek szól, de 2017-ben – fórumokkal és szemináriumokkal – a főiskolai és egyetemi hallgatókat kívánják kiemelten megszólítani.
További részleteket az OMÉK2017 oldalán olvashatnak.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamra Élelmiszeripari Igazgatóságának általános tevékenysége három fő pilléren nyugszik.
A Kamara érdekképviseleti tevékenysége keretében segíti élelmiszeripari tagjait is egyebek közt az őket érintő jogszabály-, rendelet- és pályázat-tervezetek társadalmi egyeztetésre bocsátásával, az osztályüléseken ismertetésével, valamint a visszajelzések alapján kialakított álláspontok képviseletével szakmai fórumokon. A hazai agrár-vidékfejlesztéshez kapcsolódó stratégiák és fejlesztési programok kidolgozásán túl
az igazgatóság nemzetközi jelenléte is aktív. A COPA-COCEGA mezőgazdasági szervezetében részvétel mellett rendszeresen képviselteti
magát a Gazdasági Együttműködési Kormányközi Vegyes Bizottság ülésein. Továbbá igazgatóságunk számos bizottságban (pl. Magyar Élelmiszerkönyv Szakbizottság, Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform) aktív jelenlétével képviseli tagjainak érdekeit.
Az érdekképviseleti tevékenységen belül idén a NAK javaslatokat tett a járulékfizetési kedvezmény kiterjesztésére. A nemzetgazdasági miniszter előterjesztése alapján a 2015. július 1-től hatályos törvénymódosítás (2011. évi CLVI. törvény módosításáról szóló 2015. évi LXI.
törvény 462/G. § rendelkezése) lehetővé teszi a mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után járulékfizetési részkedvezmény érvényesítését a 25 és 55 év között fizikai állományban foglalkoztatottakra vonatkozóan. A részkedvezmény egyenlő a foglalkoztatott természetes személyt (munkavállalót) az adómegállapítási időszakra megillető, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a
munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 14,5 százalékával.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara több alkalommal is levélben kérte Varga Mihály nemzetgazdasági minisztertől, valamint a Nemzetgazdasági Minisztériumtól (NGM) a járulékfizetési kedvezmény kiterjesztését a főtevékenységben hazai mezőgazdasági termelésből származó
alapanyagot feldolgozó élelmiszeripari vállalkozások fizikai munkakörben foglalkoztatott dolgozóira vonatkozóan. Erőfeszítéseink nem voltak hiábavalók, hiszen örömmel értesültünk Varga Mihály miniszter nyilatkozatáról, miszerint a szakemberhiány problémáira a vállalkozások járulékfizetési kötelezettségének csökkentésében látja a megoldást.
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Igazgatóságunk jelentős erőfeszítéseket tesz a GINOP és a nemzeti forrású élelmiszeripari támogatások véleményezésében. 2015 második
felében intenzíven megindult a munka részben az Földművelésügyi Minisztérium (FM) szakfőosztálya révén az ÉFS-ben (Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája) megfogalmazott célok végrehajtásának érdekében. A hat kijelölt célra létrehozott
munkacsoport mindegyikébe delegált a NAK szakértő kollégát az élelmiszeripari szakterületről, segítve a munka szakmai valamint
gyakorlati részét.
A közepes méretű élelmiszer-feldolgozók támogathatósága érdekében a GINOP végrehajtásáért felelős NGM ez év januárjában a „GINOP
1.2.6.-16 Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása kombinált hiteltermékkel keretében” intézkedés előkészítésére munkacsoport értekezletet hívott össze, amelyre a kamara élelmiszeripari szakterülete is meghívást kapott. Az eredeti elképzelés szerint csak eszközbeszerzés szerepelt a tervek közt, projektenként maximálisan 20 millió forintos támogatással, összességében 22 milliárd
forint vissza nem térítendő és 25 milliárd forint visszatérítendő kerettel. A kamara szakmai képviselői, vezetői több szinten is egyeztettek
a témában a konstrukció kibővítése érdekében, mely nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a fejlesztési kormánybizottság a tervezett
GINOP intézkedés keretösszegeit úgy módosította, hogy a vissza nem térítendő (VNT) keret 50 milliárd és a hozzá tartozó hitelkeret is
50 milliárd forint legyen, továbbá a belső arányok vonatkozásában a VNT rész 50, míg a visszatérítendő rész (VT) is 50 százalék arányt
képviseljen. Az eredeti elképzelés szerint – projektenként – a VNT összeg 20 millió forint lett volna. A Kamara érdekképviseleti munkájának további eredményeként az egy projektre igényelhető maximális támogatási összeg is jelentősen nőtt: a VNT összeg 750 millió
forint, a VT összeg 2 milliárd forint lehet! A további egyeztetéseknek köszönhetően a VT rész hitelkamatának lejjebb vitelére v onatkozó
javaslatunkat is elfogadták, melynek értelmében a kamat a tervezet alapján 1 százalék lesz. Komoly előrelépés volt, hogy a Kamara javaslatára támogatást igénylők alapjogosultsága a TEÁOR (Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszer) szerinti besorolás alapján
történik és nem a EU Társulási Szerződés ANNEX I árucsoportjai szerint. További feladat az élelmiszeripari nagyvállalkozások nemzeti
keretből történő támogatási lehetőségének a megteremtése. A Kamara határozott álláspontja, hogy a nagyvállalati besorolási rendszer
kerüljön felülvizsgálatra, ezzel a kéréssel fordultak az Európai Bizottsághoz a V4 országok agrárkamaráinak vezetői. Viszont az uniós döntés meghozataláig a Kamara azzal a kéréssel fordult a NGM-en keresztül a kormányzathoz, hogy nemzetgazdasági szempontból elenged
hetetlen élelmiszeripari nagyvállalati fejlesztéseknek biztosítson megfelelő – a számukra elkülönített – hazai forrást és lehetőséget, mivel
a lakosság nagy részének ellátásához szükséges nagy volumenű, jó minőségű áru versenyképes áron és feltételek között megtermelése állandó
fejlesztési kényszerrel nyomja a feldolgozók vállát.
A NAK folyamatosan jelzéseket kap az ágazatok jelentős munkaerőhiányával és magas fluktuációs problémáival kapcsolatosan, így az élelmiszeripari szakma népszerűsítése igazgatóságunk fontos tevékenységét jelenti. Az Élelmiszeripari Igazgatóság célja a fiatalok figyelmének felhívása a hosszú távú, biztos állást nyújtó élelmiszeripari munkalehetőségekre, tagjainknál pedig a fizetésen kívüli juttatások
adásának, járulék- és közterhek csökkentésének megvizsgálása, kedvezmények kidolgozása, gyakorlati alkalmazása. Szakképzett, lojális
humánerőforrás megteremtése és orientálása a tagok felé, a végzett diákoknak pedig azonnali kezdéssel versenyképes munkahely biztosítása. A NAK katalizátor szerepének erősítése a folyamatokban lényeges, elősegítjük az aktívabb kommunikációt a képző intézmény,
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a diákok, valamint a feldolgozók között. Ennek hatására sikeresebb lehet a tanulók orientálása, illetve párbeszéd alakulhat ki arról, hogy
tagjaink működésének megfelel-e az oktatott tanulmányi anyag, valóban gyakorlatban is jól képzett szakemberek kerülnek-e ki. Fontosnak tartjuk az elmélet elsajátítását, de a korszerű technológiákat, a termelés mikéntjét is meg kell ismernie a tanulóknak, hogy vizsga után
tényleg munkába állhassanak, ne pedig rögtön „átképzéssel” kezdődjön a közös munka. A mintaprojektet Tolna megyében indították be
a kollégák, ahol első kiválasztott a pék szakma lett. A megyében a Dunántúli Agrár-szakképző Központ Csapó Dániel Szakközép Iskola és
Szakmunkás Képző intézményekkel vették fel a kapcsolatot, és kezdtek közös, aktív munkába: pékek, a szakképző iskolák és a NAK ös�szefogott a pék szakma népszerűsítése érdekében és megszervezte a „Nyitott pékségek éjszakája” rendezvénysorozatot, melynek hatására önálló pék osztály indult, és ennek nyomán megkezdődött a tejipari szakmunkásképzés népszerűsítése is. A pék szakmát népszerűsítő
rendezvényeknek országos visszhangja lett, így a többi régióban is rendeznek hasonló, a pék és egyéb élelmiszeripari szakmát népszerűsítő sorozatot, például Győr-Moson-Sopron megyében, Vasban, Baranyában. A fentiek továbblépéseként több megyében is megkezdődött
a képző intézményekkel és fenntartókkal együttműködésben az élelmiszeripari szakmák népszerűsítése a fiatalok körében. Célunk, hogy a jelentkező tanulók minél magasabb arányban tegyenek vizsgát, tényleges gyakorlatot szerezzenek a feldolgozás terén, valamint a tanulmányok
befejezése után aktív dolgozók legyenek az adott szakmában, hazai üzemekben.
A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló európai parlamenti és tanács rendelet értelmében 2016. december 13-tól
(1169/2011/EU) kötelezővé válik a tápértékjelölés feltüntetése az előrecsomagolt élelmiszereken. Az Élelmiszeripari Igazgatóság célja az
élelmiszeri tagok felkészítése a változásra, valamint támogatásuk a zökkenőmentes gyakorlati megvalósításban. A NAK aktívan közreműködik az FM által kidolgozásra kerülő élelmiszer-összetételi adatokat tartalmazó adatbázisban. Az eredményeket, a gyakorlatban történő
alkalmazást a tájékoztató anyagokon és rendezvényeken keresztül népszerűsítjük. Továbbá a tápértékszámítást mérési úton elvégezni tervező
tagok számára a szóba jöhető laboratóriumok listáját igyekszünk biztosítani.

2. Tudástranszfer

A mai felgyorsult és információkkal teli világban kiemelten fontos, hogy az élelmiszeripari előállítókhoz a megfelelő tartalmú és formájú
információ jusson el, és segítsék őket a mindennapi tevékenységükben, döntéseik kialakításában. Ennek fényében a NAK nem csak azokat az információkat teszi közzé, amelyek nála generálódnak, hanem azokat is, amelyek az intézményi háttérben (minisztériumok, szakmai
szervezetek, kutatási intézmények, ellenőrzési szervek stb.) jelentkeznek. Az igazgatóság jelentős tudástranszfer tevékenységet végez, amely
során előzetesen, illetve a kamarai tagok élelmiszeripart érintő megkeresései alapján szakmai segítséget, információt biztosít. Ezen tevékenység
keretében aktív együttműködést és együttgondolkodást folytat az élelmiszeripar szempontjából releváns szervezetekkel, műhelyekkel (például szakmai szervezetek, egyetemek, kutatóintézetek), valamint számos hazai rendezvényen előadás formájában támogatja az élelmiszeripari
tagok felé az információáramlást. A NAK „Élelmiszeripari körkép” címmel megrendezett őszi-téli ágazati rendezvénysorozata kedvező vis�szajelzésekkel zárult. Reméljük az elhangzott előadások érdemi segítséget nyújtanak tagjaink további munkájához.
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Az ismeret- és információátadás hatékonyságának fokozása érdekében az igazgatóság tematikus, elektronikus hírlevelét havi rendszerességgel juttatja el tagjainak (a nak.hu portálon ingyenesen letölthető), valamint a Kamara papír alapon megjelenő NAKlap folyóiratában is
rendszeresen publikál aktualitásokat érintő közleményeket.
Az igazgatóság céljának tekinti az egészség- és minőség-tudatos élelmiszer-előállítás elősegítését, amely támogatja a hazai fogyasztók tudatos élelmiszer-választását, ezáltal a civilizációs betegségek érdemi visszaszorítását. Ennek érdekében aktívan részt veszünk az Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége (ÉFOSZ) „Együtt a fogyasztókért” programjában, amely során a NAK Élelmiszeripari Igazgatóság kollégája
bizottsági tagként véleményezi a beadott csatlakozási jelentkezéseket és a vállalásokat igazoló éves beszámolókat. Továbbá együttműködési
megállapodást kötöttünk és szorosabb munkát tervezünk a tudatos táplálkozás területén tevékenykedő szervezetekkel (Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége, Táplálkozás Életmód Testmozgás Platform), illetve kutatóműhelyekkel, amelyek releváns munkát végeznek az
élelmiszer-technológia területén (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, egyetemek).
A modernizáció, a technológiai fejlődés, az innovációs újdonságok alkalmazása nagymértékben befolyásolja egy vállalat versenyképességét,
hatékonyságát. A hazai és külföldi kutatás – fejlesztés – innovációs megoldások, jó példák összegyűjtése (pl. hazai és nemzetközi rendezvények), bemutatása igazgatóságunk kiemelt feladata. Ennek érdekében idén ősszel az IRTA katalán intézetével közösen szervezett három
napos képzésen vehetett részt hét élelmiszeripari tagunk nyolc képviselője, amely során megismerhették a fermentált húskészítmények készítésének hagyományos és innovatív megoldásait. Igazgatóságunk a tagság számára érdemi eredményeket generáló kutatási munkákban is
részt vesz. Ennek egyik jó példája a 15 ország intézményeinek részvételével idén indult EATMOT (Psycho-social motivations associated with
food choices and eating practices) együttműködés, aminek eredményeképpen megismerhetjük a hazai fogyasztók élelmiszer-fogyasztását
befolyásoló főbb tényezőket, amelyeken keresztül a táplálkozási szokások kedvezően befolyásolhatókká, valamint nemzetközi viszonylatban
összehasonlíthatóvá válnak. Mindemellett 2016-ban két HORZON2020 pályázatban, illetve egy hálózat építésen alapuló együttműködésben
szerepeltünk résztvevőként.
Kiemelt tekintettel az újonnan élelmiszeripari tevékenységbe kezdők, valamint – az idén a Vidékfejlesztési Program (VP) keretében meghirdetettekhez kapcsolódóan – mezőgazdasági tevékenységüket élelmiszeripari feldolgozással kiegészítő tagjaink számára a Kamara Élelmiszeripari Igazgatósága az élelmiszeripari referensek aktív közreműködésével kialakította az „élelmiszeripari beruházási partner listát”.
A listában többek között azokat az innovatív, energiahatékony technológiákkal és referenciával rendelkező cégeket szerepeltetjük, amelyek termékeikkel és szolgáltatásaikkal hozzájárulnak az üzemek hatékony működéséhez. Továbbá fontos szempont volt a naprakész felkészültséggel rendelkező élelmiszer-higiéniai és élelmiszer-biztonsági előírásokkal foglalkozó cégek összegyűjtése, mivel az élelmiszer-előállítás szempontjából elengedhetetlen a vonatkozó szabályoknak lehető legmagasabb fokú megfelelés. A kialakult és folyamatosan frissülő
lista – a minél egyszerűbb érthetőség és eligazodás érdekében – az alábbi csoportokba sorolja a cégeket: épületek tervezése, tervek engedélyeztetése, kiviteli tervezés, költségtervek készítése; épületek kivitelezése; technológiai tervezés; gépek-berendezések/technológia-gyártás
és -forgalmazás (külön szakágazatonként); hűtés- és sokkolási technológia, raktározás; megújuló energia, energiatakarékos megoldások;
ipari elektronika, világítástechnika; innovációs megoldások; anyagmozgatás, raktári belső kiegészítő eszközök; IT, vállalatirányítás, nyomon követés; környezetvédelmi technológia; szennyvízkezelés; címkegyártás, csomagolás; élelmiszer-biztonsági megoldások; és laboreszkö-
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zök. Napjaink legjelentősebb irányzatát a fenntarthatóságot szem előtt tartva, a lista számos lehetőséget nyújt a környezetbarát fejlesztések,
a környezeti és megújuló energia felhasználási megoldások kialakítására. A szakmai partnerlistán szereplő cégekről, illetve azok elérhetőségeivel kapcsolatosak kérjük, keresse a NAK élelmiszeripari referenseit.

3. Piaci jelenlétet erősítő 		
tevékenység

Az Élelmiszeripari Igazgatóság harmadik pillérét adják az előállítók piaci jelenlétének fokozására irányuló tevékenységek. Ezen munka keretében kiemelt figyelmet fordítunk a tagok piacra jutási lehetőségeinek feltárására és továbbadására, hazai és nemzetközi rendezvényeken,
kiállításokon, vásárokon megjelenések közzétételére, szervezésére, valamint a külföldi termék-megkeresések célzott eljuttatására tagjaink részére.
A NAK Élelmiszeripari Igazgatósága a jövőben is hatékonyan kívánja támogatni tagjait a tevékenységével annak érdekében, hogy érdemben
használható információkat és versenyképességet fokozó lehetőségeket tudjon nyújtani az élelmiszeripari vállalatok számára.

Várjuk észrevételeit,
megjegyezéseit!
További információk:
Dr. Szűcs Viktória
szucs.viktoria@nak.hu

