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Szeretettel köszöntjük Önt a NAK Élelmiszeripari Igazgatóság hírle
vele novemberi számának megjelenése alkalmával. Megragadva az
alkalmat, nagy örömmel számolunk be igazgatóságunk és a húsipari
kutatómunka európai vezető intézete, az IRTA által közösen szervezett
képzés sikeréről. Reméljük, hogy résztvevő tagjainknak a gondolat
ébresztésen túl gyakorlatban is használható ismereteket sikerült elsa
játítaniuk. A Kamara további eseményei között szeretnénk kiemelni
az egészségtudatos táplálkozás területén két élen járó szakmai szer
vezettel, a TÉT Platformmal, illetve a Magyar Dietetikusok Országos
Szövetségével megkötött együttműködési megállapodásunkat.
Novemberi számunkban a pályázati hírek között kiemelt figyelmet
szentelünk a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program aktualitásaira.
A szabályozási változások között a tepertős pogácsa hagyományos
különleges termékké nyilvánításáról, illetve a szőlőtermeléssel és bor
gazdálkodással kapcsolatos törvénymódosításról számolunk be. Sta
tisztikai összefoglalónkban az Agrárgazdasági Kutató Intézet frissen
megjelent tanulmányának egy újabb részébe és az idei szüret előrejel
zéseibe tekintünk be röviden, megismerhetjük a hazai fogyasztók friss
élelmiszer-vásárlási szokásait, illetve a TÉT Platform legújabb kutatási
eredményeiből megtudhatjuk, hogy kik is vagyunk, ha az egészsé
günkről van szó. Napjaink egyik legforróbb témájához, az élelmiszerpazarláshoz kapcsolódóan kutatás–fejlesztés–innováció rovatunkban
bemutatunk néhány hazai kutatási eredményt az élelmiszeripari mel
léktermékek feldolgozásához kapcsolódóan. Mindemellett beszámo
lunk a Szent István Egyetem tehetséges kutatócsapatának sikeréről
(VeSage), illetve a húsipari termékek szárítási folyamatának optima
lizálásához érdemi segítséget nyújtó IRTAsim programról. Új, táplál
kozás akadémia rovatunkban különböző, az élelmiszerekhez kötődő
fogalmakat mutatunk be. Elsőként a zsírsavakat vesszük górcső alá.
Továbbá számos nemzetközi kiállításon és vásáron való megjelenési
lehetőséget, valamint a 2016. november 15-én rendezendő újabb élel
miszeripari rendezvényünket ajánljuk figyelmükbe.
A NAK Élelmiszeripari Igazgatóság kollégáinak nevében bízunk a bban,
hogy hasznos és érdekes információkkal segítjük munkáját!

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Élelmiszeripari Igazgatóság
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Az akvakultúra Magyarországon a mezőgazdaság egyik szakágának minősül. A halgazdálkodás fontos szerepet tölt be a vidékfej
lesztésben, a vizes élőhelyek fenntartásában és a vízgazdálkodásban.
Az Európai Tengerészeti Halászati Alap (ETHA) forrásból finanszírozandó Magyar Halgazdálkodási Operatív Programot ( MAHOP)
2015 végén a Halászati Stratégia Koordináló Bizottság (HASKOBI) jóváhagyta. A főleg szakértőkből álló független bizottsági tes
tületet a MAHOP előkészítés, valamint a stratégia és az operatív program kidolgozásának segítése céljából – szélesebb tagsággal –
idén újraszervezték. A HASKOBI a MAHOP és a Nemzeti Akvakultúra Stratégia (NAS) kidolgozásának legfelső szakmai egyeztető
szervezete, amely kifejezte a társadalmi szervezetek első körös véleményezési potenciálját.
Idén a MAHOP alapján megkezdődött az egyes Pályázati Felhívások kidolgozása, melyre a 2014–2020 közötti programozási
időszakban – az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet értelmében – a pályázati felhívások előkészítésére az Irányító Hatóság Pályázat Előkészítő Munkacsoportot (PEMCS) hoz
hat létre, amelynek tagjait az Irányító Hatóság kéri fel. A NAK elnökének jelölése alapján a munkacsoport tevékenységében az Élel
miszeripari Igazgatóság két munkatársa vesz részt. A MAHOP és a VP között több kapcsolódási pont található, főként a mezőgaz
dasági és akvakultúra tevékenységekben egyaránt érintett gazdálkodók folytán. Kettős finanszírozás nem történik, mivel a VP-ből
e gazdálkodók akvakultúrával összefüggő tevékenységei nem támogathatók, míg a nem akvakultúrával összefüggő tevékenységeik
igen. A haltermeléssel, -feldolgozással és -marketinggel kapcsolatos tevékenységeket a MAHOP támogatja. A támogatások vissza
nem térítendő támogatásnak minősülnek, ezek intenzitása 50 százalék.
A MAHOP uniós prioritásokhoz (UP) illeszkedésének kapcsán három prioritást (1, 2, 5) – kiemelten a beruházással kapcsolatos
intézkedésekre – dolgoztak ki, amelyeket az Irányító Hatóság társadalmi egyeztetésre bocsátott.
UP 1. A környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony, innovatív, versenyképes és tudásalapú halászat előmozdítása
A NATURA 2000 helyek kezelése, a belvizek, ezen belül a vándorló halfajok ívóhelyeinek és vándorlási útvonalainak rehabilitációja intézkedés előirányzott forrásösszege 1,05 milliárd forint. Az intézkedés célja az alábbi területek támogatása: a biodiverzitás
megőrzése ívóhelyfejlesztés, -létrehozás és -helyreállítás; a vándorló halfajok vándorlási útvonalainak biztosítása; a természetes vizek
rehabilitációja az invazív, idegenhonos halfajok visszaszorítására irányuló tevékenységekkel; a természetes vizek helyes halgazdál
kodási célú kezelésére szolgáló szaktanácsadás; valamint a vízi biológiai sokféleség és a vízi ökoszisztémák védelme és helyreállítása.
UP 2. A környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony, innovatív, versenyképes és tudásalapú akvakultúra támogatása
Az akvakultúrába történő termelési célú beruházások támogatása intézkedés előirányzott forrás összege 5,7 milliárd forint.
Az intézkedés támogatott céljai között szerepel: az akvakultúrába való termelési célú beruházások; az akvakultúra-termelés és a ter
melt halfajok diverzifikációja; a haltermelő telepek korszerűsítése; az állatok egészségét és jólétét javító fejlesztések és korszerűsíté
sek; az erőforrás felhasználási hatékonyság növelése; az akvakultúra termékek minőségének javítását vagy értékének növelését célzó
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beruházások; iszapeltávolítás vagy az iszaplerakódás megelőzése; vízhasználatra és vízminőségre vonatkozó beruházások; valamint
az energiahatékonyság növelése és a megújuló energiaforrásokra való áttérés előmozdítását célzó beruházások.
Fenntartható akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók általi vállalkozások létrehozásának támogatását célzó intézkedés
előirányzott forrás összege 1,6 milliárd forint. Az intézkedés célja az akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók általi v állalkozások
létrehozása.
Az akvakultúrába történő termelési célú beruházások – erőforrás-hatékonyság, a víz- és vegyszerfelhasználás csökkentése, vízhasználatot csökkentő víz-visszaforgató intézkedés előirányzott forrásösszege 3,03 milliárd forint.
Az intézkedés támogatott területei többek között a termelési célú beruházások; a fajok diverzifikációjának növelése; a telepek
korszerűsítésének fokozása; környezet megóvása; minőség javítását célzó beruházások; a vízmegóvás; zárt haltermelő-rendszerek
fejlesztésének elősegítése; megújuló energiaforrásokra való áttérés; valamint a termálvíz haltermelési célra történő felhasználása.
UP 5. egyedi célkitűzés: A halászati és akvakultúra termékek piacszervezésének javítása és a hal-marketing támogatása.
Értékesítési intézkedések előirányzott forrásösszege 0,8 milliárd forint.
Az intézkedés támogatási céljai a termelői szervezetek, társulásai vagy ágazatközi szervezetek létrehozása; a piacok felkutatásának
és a forgalomba hozatali feltételek javítása; a minőség javítása és a hozzáadott érték emelése; a termelés és a piacok átláthatóságához
való hozzájárulás, piackutatások lebonyolítása; illetve a nemzeti kommunikációs és promóciós kampányok lebonyolítása.
A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozása intézkedés előirányzott forrásösszege 2,6 milliárd forint. Az intézkedés fő c élja
az energiamegtakarítással járó, vagy a környezeti hatások csökkentésére irányuló halfeldolgozási eljárások támogatása, valamint
a munkabiztonságot, a higiénés, egészségügyi és a munkakörülményeket javító halfeldolgozási beruházások segítése.
Érdemes folyamatosan figyelemmel kísérni a Széchenyi 2020 honlapon az alábbi pályázati felhívásokat:
A NATURA 2000 területek kezelése és a természetes vizek rehabilitációja, beleértve az ívási helyek fejlesztését és a vándorló halfajok
vándorlási útvonalainak biztosítását (MAHOP-1.1-2016).
Az akvakultúrába történő termelési célú beruházások támogatása (MAHOP-2.2-2016)
A fenntartható akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók ösztönzése (MAHOP 2.3-2016).
Az akvakultúrába történő környezetvédelmi célú beruházások (MAHOP 2.4-2016).
A halászati termékekre és akvakultúra-termékekre irányuló piaci értékesítési intézkedések támogatása (MAHOP-5.3.1-2016).
A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására irányuló beruházások támogatására (MAHOP-5.3-2016).
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Hagyományos különleges termék
lett a tepertős pogácsa

A 2004. évi XVIII. és a 2012. évi CCXIX.
törvény módosításáról

A „Tepertős pogácsa” hagyományos különleges termékként (HKT) elsőként 2013. november 14-én került bejegyzésre az elnevezés
fenntartása nélkül. A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségi rendszereiről szóló 1151/2012/EU rendelet 26. cikke
értelmében „egyszerűsített eljárás” keretében a tagállamoknak lehetőségük volt 2016. január 4-ig benyújtania azon termékek ter
mékleírásait, amelyek az 509/2006/EK rendelet 13. cikke (1) bekezdésének megfelelően kerültek bejegyzésre. Az Európai Bizottság
Magyarország kérelmére a Tepertős pogácsa hagyományos különleges terméket az elnevezés fenntartásával 2016. augusztus 25-én
bejegyezte.
A Tepertős pogácsa (HKT) elnevezés kizárólag akkor használható, ha a termékleírásnak megfelelően történik az elkészítés.
A Tepertős pogácsa néven forgalmazott termékek címkézésében egy látómezőben kell megjeleníteni az uniós HKT szimbólumot.
A termékleírás alapján a tepertős pogácsa kerek, hengeres alakú, 3-5 centiméter átmérőjű, 25-50 gramm tömegű, aprított tepertőt
és sertészsírt tartalmazó, élesztővel lazított, omlós vagy hajtogatott leveles szerkezetű, sóval és borssal ízesített sós péksütemény.
Felülete vörösesbarna, négyzethálósan rovátkolt. Alja sima, vörösesbarna. Bélzetében a tepertődarabkák egyenletes eloszlásban ta
lálhatók. Az omlós változat rögökre törhető szét, a leveles változat bélzete laza, leveles szerkezetű. Íze a tepertődarabkákra jellemző,
kellemesen sós, enyhén borsos fűszerezésű. A termék szárazanyagra számított zsírtartalma 20-30, lisztre számított 25-40 százalék
mennyiségben tartalmaz tepertőt. A zsírtartalom legalább 60 százaléka tepertőből származik. A késztermék jellemző érzékszervi
tulajdonságokkal rendelkezik, valamint bélzetének zsírtartalma szárazanyagra számítva legalább 20 százalék (m/m), sótartalma
legfeljebb 4 százalék (m/m), homoktartalma érzékszervileg nem észlelhető, de legfeljebb 0,04 százalék (m/m).
További információt az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkárság, valamint a Magyar Pékszövetség oldalán olvashatnak.
A törvényjavaslat a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény és a hegyközségekről szóló 2012. évi
CCXIX. törvény módosítását tartalmazza.
A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosítása
A tervezet alapján a borszőlő termőhelyi kataszterbe sorolt területeken gyümölcsös, erdő telepítése, fásítás, halastó és nádas léte
sítése, valamint a termőföld más célú hasznosítása az illetékes hegyközség hozzájárulását tartalmazó hegybírói határozat alapján
lehetséges.
A törvényjavaslat eltörli a szőlőültetvények esetében az ültetvény kivágásának engedélyezésére vonatkozó kötelezettséget. Az ültet
vény kivágásához nem kell előzetes engedély, a kivágás tényét a kivágást követő 15 napon belül kell bejelenteni a hegybírónak.
A kivágást a hegybíró az újratelepítési engedély igénylésére vonatkozó eljárásban ellenőrzi. A telepítési engedélytől eltérő tele
pítés esetén a hegybíró szólítja fel a telepítőt a telepítési engedély módosítására.
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A kivágási engedély eltörlésével és a telepítések hegybírói ellenőrzésével összefüggésben szükséges módosítani az ültevények ellenőr
zése során a szankciók alkalmazására vonatkozó szabályokat is.
A törvényjavaslat a kivágási engedély eltörlése és a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény alapján a kisüzemi bortermelők
által vezetett nyilvántartástartalmának rendeletben történő szabályozása érdekében módosítja a felhatalmazó rendelkezéseket.
A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosítása
A törvényjavaslat pontosítja a térítésmentes származási bizonyítvány kiadásának feltételeit. A több hegyközségben is tagsággal
rendelkező hegyközségi tagok csak akkor kaphatnak térítésmentesen származási bizonyítványt, ha valamennyi hegyközségben ele
get tettek a tagsági járulékfizetési kötelezettségnek. A módosítás a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának (HNT) javaslatára a jogalkal
mazási gyakorlat segítése érdekében szabályozza a borszőlő termőhelyi kataszterében nyilvántartott föld eladása, illetve haszonbérbe adása esetén a hegyközségi tagot megillető elővásárlási, előhaszonbérleti jogot.
A módosítás meghatározza, hogy a hegybíró kérelemre, illetve megkeresésre milyen adatokat adhat át.
A hatályos szabályozás szerint a borvidékeken a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa titkárt alkalmazhat. A gyakorlati tapasztalok alap
ján azonban nem indokolt minden borvidéken külön titkár foglalkoztatása, a törvényjavaslat ezért lehetővé teszi a regionális titkár
alkalmazását. A törvényjavaslat a regionális titkár mellett bevezeti a borvidéki titkár intézményét is. A borvidéki titkár munkál
tatója a hegyközségi tanács, felette a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja. A borvidéki titkár feladatait a hegyközségi tanács
alapszabálya határozza meg.
A törvényjavaslat a gyakorlatban felmerült problémák rendezése érdekében módosítja a HNT, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara, továbbá más szervek és hatóságok között szükséges személyes adatok átadására vonatkozó szabályokat.
A törvényjavaslat pontosítja a hegybírói tisztség betöltésére vonatkozó pályázat szabályait. A pályázatot a hegyközség választmányá
nak javaslata alapján a HNT főtitkára írja ki. A pályázatokat értékelő választmányi ülésen a főtitkár tanácskozási joggal részt vehet.
A középfokú mezőgazdasági szakirányú szakképzettség túl tág meghatározás a hegybírói munkával összefüggésben, így a tisztség
betöltéséhez szükséges szakmai végzettséget szükséges a pályázati kiírásban részletezni.
Az ingatlan-nyilvántartásban jogi jellegként kerül feltüntetésre az ingatlannak a borszőlő termőhelyi kataszterbe tartozása a közhi
teles tájékoztatás érdekében, ezért arról is rendelkezni kell, hogy a korábban borszőlő termőhelyi kataszterbe vont területekről is
értesüljön az ingatlanügyi hatóság.
További információ a parlament.hu oldalon olvasható.
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A hazai élelmiszeripar értékesítési
lehetőségei

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet „Magyarország élelmiszeripari helyzete és jövőképe” című tanulmányából kiderül, hogy a hazai
élelmiszeripar árbevétele folyó áron a 2003-2013 közötti időszakban – a gyenge vásárlőerő okozta alacsony belföldi forgalmat kom
penzálva – az export tevékenységnek köszönhetően növekedést mutat. A vállalati méret és az exportból származó árbevétel szoros
összefüggésben van egymással. A vizsgálat alapján a mikrovállalkozásoknál 10,1 százalék, a kisvállalkozásoknál 17,2 százalék,
a közepeseknél 29,2 százalék, míg a nagyvállalatoknál 41,5 százalék körül alakul az export árbevétel részaránya. A kis- és közepes
vállalkozások hátránya főként a méretgazdaságosság, az innovációs készség, a marketing eszközök alkalmazásának, a nyelvismeret,
az üzleti kapcsolatok, illetve a szakemberek hiányában keresendő. Az export több mint felét húsz nagyvállalat adja, amelyekből
tizenegy teljesen, négy pedig többségi külföldi tulajdonban van. 2014-ben a hazai élelmiszer export mintegy 7,8 milliárd, míg az
import 4,7 milliárd eurót tett ki. Az export jelentős része (84 százalék) az Európai Unió országaiba irányul. Az unión kívüli országok
tekintetében jelentős a szovjet utódállamokba illetve az egyéb európai országokba történő exportálás mennyisége. A legfontosabb
célpiacok jellemzően 1000 kilométer távolságon belül találhatók, aminek főként logisztikai okai vannak. Tengeri kikötő hiányában
hazánkban a vasúti és közúti szállítás a legjellemzőbb forma. A feldolgozott termékek aránya az agrár- és élelmiszer exportban az
európai átlaghoz (82,5 százalék) képest alacsony arányt mutat (66,5 százalék), amely részben annak köszönhető, hogy az EU tagor
szágaiban az alapanyagok iránti kereslet magas – annak jelentős része importból származik –, tehát a végtermék előállítása főként
magasabb hozzáadott értéket képviselő feldolgozással történik, így termelésük versenyképesebb.
A hazai élelmiszeripari cégek forráshiánya miatt elmaradó modernizáció, a technológiai lemaradás miatti hatékonyság problémák,
valamint az innovációs készség és marketing tevékenység hiányának köszönhető piacra jutási nehézségek mellett további gondot
jelent az egyes vertikumokban tapasztalható specifikáció hiány miatt kiéleződött piaci pozícióért zajló verseny.
A tanulmány szerint az export ösztönzésének lehetőségei között kormányzati cselekvést igényel a szabadkereskedelmi tárgyalásokon aktív magyarországi részvétel, valamint a makrogazdazdasági környezet javítása (például képzés, szakképzés, adózási és sza
bályozási rendszer, logisztikai háttér). Mint az anyagban szerepel, a kormányzat és/vagy az üzleti szféra feladatai között említhető
a potenciális piacok, árak, elvárt minőség és fogyasztói trendek megismerésével kapcsolatos információszolgáltatás; az üzleti
partnerkapcsolatok kialakításának támogatása; a közösségi marketingprogramok, védjegyek ösztönzése; valamint a megfelelő
finanszírozási, biztosítási háttér kialakítása. Az exportárualapok szervezett növelése kormányzati ösztönzők mellett az üzleti
szféra feladata. Az alkuerő javításának érdekében elengedhetetlen a vertikális és horizontális kapcsolatok erősítése, az értékesítési
csatornák kiterjesztése, a piaci ismeretek bővítése, a márkaépítés, illetve a folyamatos innováció. Viszont a szektornak egy igen
jelentős elemre nincs hatása, mégpedig a fogyasztók vásárlóerejére.
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Kedvezőtlen az idei szőlőhelyzet

Friss élelmiszer-vásárlások

Az idén mintegy 2,7 millió hektoliter seprős újbor érlelődhet a pincékben a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának (HNT) előzetes
termésbecslése alapján.
Borvidékenként eltérő a helyzet, de mind a mennyiség, mind a minőség kedvezőtlenebb a vártnál, főleg azokon a területeken,
ahol a természeti körülmények nagyon rosszak voltak, például jégverés pusztított – hangzott el az Országgyűlés mezőgazdasági
bizottsága szőlő, bor, pálinka albizottságának ülésén az idei szüret eddigi tapasztalatairól.
Az árak a szüret kezdetén a fehérszőlőnél átlagosan 75 forint körül mozogtak kilogrammonként, a kékszőlő esetében pedig 100
forint körül. A nagyon jó minőségű fehérszőlőért 85-120 forintot adtak kilónként. A szüret harmada után már csökkentek az
árak, főként a Kunsági borvidéken, ahol a fehér szőlő kilójáért már csak 60-65 forintot kínáltak a felvásárlók.
A borexport az idei első hét hónapban 43 millió eurót – valamivel több mint 14 milliárd forintot – tett ki a Központi Statisztikai
Hivatal (KSH) adatai szerint, ez mintegy 360 ezer hektoliter bor kivitelét jelentette. Az idei kivitel ugyanakkor elmarad a múlt év
azonos időszakitól, amikor 390 ezer hektoliter bort exportáltunk mintegy 46 millió euró – több mint 15 milliárd forint – értékben.
Gál Péter helyettes államtitkár a Nemzeti Élelmiszerlánc-felügyeleti Hatóság adatai alapján azt mondta, hogy a múlt évben a ma
gyar borimport mennyisége 197 ezer hektolitert tett ki, idén ez a mennyiség szeptember közepéig 140 ezer hektoliter volt, és a szak
emberek az év végéig 170 ezer hektoliter import borra számítanak. A tavalyi mennyiség 78 százaléka olasz, 10 százaléka spanyol
import volt. Az idén szeptember közepéig az Olaszországból származó borok aránya 85 százalékra nőtt, míg a spanyol boroké 6,5
százalékra csökkent.
További részletek az Agrotrend oldalán olvashatók.
A GfK legfrissebb, 2016. első félévet elemző Kereskedelmi analízisek tanulmánya megállapítja, hogy a fogyasztók vásárlási szokásai
ban bekövetkezett változások a kereskedelmi csatornák piaci részesedését jelentősen nem befolyásolták. A diszkontok picit
tovább erősödtek az első hat hónapban. Egyetlen csatornaként a piacokon látható – évről évre bekövetkező – csökkenés a napi
fogyasztási cikkek forgalmában, ami elsősorban az ott vásárló háztartások számának mérséklődésével magyarázható.
2016 első félévében a napi fogyasztási cikkek piacának értékbeli növekedése meghaladta a 4 százalékot az előző év első hat hónap
jához képest. A háztartások FMCG-re (gyorsan forgó fogyasztási cikkek) fordított bővülő költéseinek hátterében a gyakoribbá
váló vásárlások és a minimálisan növekvő kosárméret áll. A kereskedelmi csatornákban ez az egyre magasabb vásárlói költés a
piaci átlaghoz hasonlóan alakult, így a piaci részarányok alakulásában nem hozott szembeötlő változást. A diszkontok némiképp
tovább erősödtek, és egyedüliként a piacok, illetve az utcai árusok csatorna forgalmában következett be csökkenés. A piacok, így a
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termelői piacok forgalmában is az elmúlt években tapasztalható negatív tendenciát – amely eredményeképpen a csatorna részese
dése is fokozatosan mérséklődik a napi fogyasztási cikkek forgalmában – alapvetően a penetráció, azaz a piacon vásárló háztartások
arányának csökkenése hozza magával. A piacot látogatók hányada a 2010-es 72 százalékról (a 2015. július – 2016. június közötti
időszakot vizsgálva) 59 százalékra esett vissza, azaz míg hat évvel ezelőtt tízből heten, addig idén már csak tízből nem egészen hatan intézik beszerzéseiket valamely piacon. A piacra járó budapesti háztartások aránya gyakorlatilag stabil, ugyanakkor a p
 iacok
vidéki közönségének hányada évről évre fokozatosan mérséklődik. A piaci forgalom visszaesése – annak profiljából kifolyólag –
árukategóriánkként eltérő. Tekintve, hogy a piac az akár nagy tételben történő frissáru-vásárlás első számú helyszíneként műkö
dött, így érthető, hogy leginkább a friss gyümölcs kategória tartja magát. A piac csatorna forgalma a kategória egészéhez hasonló
mértékben nőtt, így részesedése a friss gyümölcs kategória teljes forgalmából stagnált az elmúlt években. Mindazonáltal a zöldség
és a friss hús kategóriában a piac forgalma nem változott számottevően, így az elmúlt évek folyamán e kategóriákban piacrészt
veszített a csatorna. A méz ugyanakkor 2010-hez képest nagyobb arányban kerül a vásárlókhoz a piacon. A zöldség és gyümölcs
kategóriákban közel másfélszeres az eltérés, ugyanakkor a friss húsok esetében már közel ötszörös a különbség Budapest és a vidék
között, míg a budapesti háztartások a friss húsra kiadott teljes összeg tizedét a piacokon költik el, addig vidéken ugyanez az arány
mindössze 2 százalék.
A GfK számai azt mutatják, hogy a piacoktól forgalmat elsősorban a diszkontok és a szupermarketek vonnak el a napi f ogyasztási
cikk piac egészét tekintve csakúgy, mint a friss zöldség-gyümölcs kategóriában.
A sokak számára ma is „bizalmi terméknek” tekintett friss hús beszerzésére korábban a piacon elköltött összeg egy része pedig
a tőkehúspulttal felszerelt hipermarketekbe és a szupermarketekbe vándorolt át, feltehetőleg higiéniai, illetve az áru visszakövet
hetőségét érintő megfontolások okán. Ezen túl azt sem érdemes elfelejteni, hogy a vásárlók szinte állandósult időhiánya miatt egyre
csökken azok aránya, akik egy bevásárlást több különböző helyszínre is ellátogatva intéznek.
Akik kitartottak a piacok mellett, azok jellemzően az 1-2 fős, idősebb, a 60 éven túli nyugdíjas háztartások, valamint a Budapesten élők.
További részletek a piackutatasok.hu oldalon olvashatók.
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Kik vagyunk, ha az egészségünkről
van szó?

A hazai lakosság táplálkozással és élelmiszerekkel kapcsolatos egészségismerete felmérésének, illetve ezen ismeretek alapján célzott
oktatóprogramok, kommunikációs kampányok kialakításának céljából a TÉT (Táplálkozás, Életmód és Testmozgás) Platform a
GfK Hungária piackutatóval közösen 2016 nyarán reprezentatív kérdőíves megkérdezést végzett a hazai 15-69 éves lakosság k örében.
A felmérés eredményei alapján az emberek döntő többsége jónak (43%) vagy megfelelőnek (36%) véli egészségügyi állapotát.
A megkérdezettek alig 15 százaléka ítéli kiválónak egészségügyi állapotát, míg 6 százalékuk rossznak vagy nagyon rossznak.
Ezzel összhangban honfitársaink többsége úgy gondolja, hogy inkább (41%), vagy kifejezetten egészséges életmódot folytat (45%).
A válaszadók csupán 6 százaléka ítélte nagyon egészségesnek, míg 8 százaléka inkább negatívnak vélte életmódját. Az egészség
megőrzése érdekében a legtöbben nem dohányoznak (63%), rendszeresen étkeznek (58%), sokat tartózkodnak a szabadban (43%),
illetve ritkán és mértékkel fogyasztanak alkoholt (41%). Kedvezőtlen eredmény, hogy egészségének fenntartása érdekében alig min
den negyedik honfitársunk sportol rendszeresen (23%), valamint csupán harmaduk táplálkozik egészségesen (34%). Az emberek
egészségük érdekében döntenek főként a házi koszt mellett (56%), hajlandóak kevesebb cukrot (56%), sót (49%) vagy erős fűszeres ételt (37%) fogyasztani. Azonban az elfogyasztott mennyiség csökkentését (23%), valamint az ízletes ételek fogyasztásáról
lemondást (8%) már kevesebb honfitársunk vállalja. Az egészséges életmódot költséges (66%) és akaraterőt igénylő (39%) tevékenységének tartják. Továbbá az emberek harmada nem látja megfelelőnek az egészséges élelmiszerek kínálatát (36%).
A magyar fogyasztók egészségi állapotuk, életmódjuk, ismereteik és fogyasztói racionalitásuk alapján öt szegmensbe r endeződnek.
A legnépesebb (26%) csoportot a „hedonisták” alkotják, akik idegenkednek az egészséges életmódtól és kerülik az egészséges éte
leket. Jellemzően ide tartoznak a jómódú férfiak, akik előszeretettel fogyasztanak finom ételeket, alkoholt, szórakoznak, és nem
tesznek jelentős erőfeszítéseket egészségük érdekében. Majdnem minden negyedik hazai fogyasztó az „érdektelenek” táborát erő
síti, akik főként teljes munkaidőben dolgozó emberek. Jelentős figyelmet nem fordítanak táplálkozásukra, valamint az élelmiszerek
címkeinformációjának értelmezésére. Vásárlásukat céltudatosan, lista alapján végzik. A „próbálkozók” (19%) csoportjába olyan
főként 50-69 éves, alacsony iskolai végzettségű nők tartoznak, akik már küzdenek valamilyen egészségügyi problémával (pl. túlsúly,
elhízás, magas vérnyomás, cukorbetegség). Igyekeznek odafigyelni és informálódni az egészséges táplálkozásról, azonban valójában
egyszerűen, hagyományosan és olcsón táplálkoznak. Honfitársaink 15 százaléka (tipikus résztvevői a 30-49 éves, családos, alacsony
jövedelmű kis települések lakosai) az „egészségproblémás” csoportba sorolható, akik szintén valamilyen egészségügyi problémával
küzdenek, azonban – szemben a „próbálkozókkal”– az egészséges életmódot elérhetetlen luxusnak tartják. A hazai lakosság csu
pán 18 százaléka sorolható az „egészségtudatosak” közé (főként 15-49 éves vidéki, értelmiségi nők), akik kerülik a káros szenvedé
lyeket, aktívan sportolnak és egészségük javítása érdekében hajlandóak lemondásokat is vállalni.
Az átlagfogyasztónak komoly problémát okoz az élelmiszerek élvezeti értékéről (pl. íz, kényelem) lemondás, anyagi áldozatokat kevésbé akar vagy tud hozni, keveset mozog, viszont számos kifogást tud felsorakoztatni annak okaként, hogy miért nem
él egészséges életmódot.
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Élelmiszer-pazarlás

A FAO becslései szerint a világ lakosságának 11 százaléka nem jut elegendő élelemhez, és a gyermekek több mint 2 százaléka
korához képest fejletlen. A mérleg másik oldalán pedig ott a tény, amely szerint a globális élelmezésre termelt élelmiszer egyharmada (1,3 milliárd tonna) kárba vész. Legnagyobb a növényi élelmiszerek (zöldségek, gyümölcsök, gumósok – kb. 45 %) aránya
a veszteségben, míg a húsok, tejtermékek, olajos magvak esetében némileg alacsonyabb (kb. 20 %). Ezek alapján nem meglepő,
hogy számos program hívja fel a figyelmet az élelmiszer-veszteség és -pazarlás csökkentésére, amellyel a becslések alapján a jelenleg
alultáplált 2 milliárd ember táplálkozása megoldható lenne, de ha csak egynegyedét spórolnánk meg, akkor is 870 millió embert
tudnánk ellátni.
Az Európai Tanács által felügyelt FUSIONS (Élelmiszer Felhasználás a Társadalmi Innováció Érdekében a Hulladék Elkerülési
Stratégiák Optimalizálásával) projekt elemzése alapján – 2012-es, az ehető élelmiszerekre és a nem ehető, de élelmiszerekkel kap
csolatos hulladékokra (pl. narancshéj) is vonatozó adatokat alapul véve – az Európai Unió összesen körülbelül 88 millió tonna élel
miszerhulladékot termel évente. Ennek értéke megközelíti a 143 milliárd Eurót; a fogyasztók, kereskedők és vendéglátók szektora az
EU élelmiszerhulladékának 70 százalékáért felelősek. Az ENSZ Fenntarthatósági Fejlesztési Céljai között tűzte ki az élelmiszer
pazarlás 50 százalékos csökkentését 2030-ig. A fennmaradó 30% a termelő és feldolgozó szektorokból származik. A teljes becslés
szerint az egy főre jutó európai élelmiszer hulladék 173 kilogramm az EU-28 országaiban. Ha számításba vesszük, hogy a 2011-es
adatok szerint az EU-ban megtermelt élelmiszer 865 kilogramm/fő volt, ez azt jelenti, hogy a megtermelt élelmiszerek 20 száza
léka a kukában végzi. A pontos hulladékmennyiség meghatározása csak közelítő becsléssel lehetséges: a becslés megbízhatósága
95 százalékos, ez +/- 14 millió tonna (+/- 16 %) eltérést jelenthet. Mivel a megközelítés meglehetősen új, a termelő és feldolgozó
szektorokra megállapított mennyiségek valószínűleg még változni fognak, amint több tanulmány és kutatás áll majd rendelkezésre.
További részletek az Élelmiszerbank oldalán olvashatók.
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A zöldség- és gyümölcs-előállítás
melléktermékei

A zöldség és gyümölcs feldolgozás során a főtermék előállításakor úgynevezett melléktermékek is keletkeznek, amelyek hasznosítá
sára sok és kellően ki nem használt lehetőség van, újrahasznosításuk gazdasági és környezetvédelmi szempontból is fontos, indokolt.
Hazai viszonylatban az egyik legnagyobb mennyiségben jelentkező melléktermék az alma ipari feldolgozása közben keletkező
törköly, mely rostban és pektinben gazdag, így alkalmas elsősorban gyümölcstermékekben természetes állománykialakítóként hasz
nálatra. A Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Karának (SZIE-ÉTK) Konzervtechnológiai Tanszékén zajló egyik kutatás
keretében sütésálló lekvárkészítményeket vizsgálatát végezték, amelyekben az állománykialakítóként alkalmazott sütésálló pektint
részben illetve egészben szárított almatörköllyel helyettesítették. A vizsgálat rámutatott, hogy a sütésálló lekvárokban a pektin egy
részének kiváltása almatörköllyel szignifikáns hatást gyakorol a reológiai tulajdonságokra. Kedvezőbb tulajdonságú, erősebb gélszerkezetű lekvárt lehetett előállítani az almatörköly és pektin kombinált alkalmazásával. Mindemellett a törkölyporral készített
sütésálló lekvárok jobb tárolhatóságot mutattak, valamint a fagyasztás-felengedés során azok állománya nem szenved jelentős vál
tozást. Az alak és az állomány sütés során történő változását vizsgálva kiderült, hogy a törköly koncentráció növelése a lekvárok
„szétfolyását” eredményezte. Az érzékszervi bírálatok alapján a törköly koncentráció növekedésével a termékek illatát frissebbnek,
gyümölcsösebbnek érezték a bírálók, azonban a növelés az ízüket jelentősen nem befolyásolta. A lekvárok szemcsézettsége a tör
köly koncentráció növelésével szintén nőtt, ez általában már zavaró hatású volt a bírálókra 50 százalék törköly koncentráció felett.
A műszeres valamint az érzékszervi méréseket együtt értékelve 40 százalék az a maximális almatörköly koncentráció, amivel a pek
tint ki lehet váltani sütésálló lekvárok állománykialakításához.
A hazai lakosság alacsony élelmi rost bevitelének pótlásához egyik lehetőség a rostkészítmények alkalmazása. A Nemzeti Agrárku
tatási és Innovációs Központ Élelmiszertudományi Kutatóintézet (NAIK-ÉKI) Technológiai és Élelmiszerlánc-vizsgálati Osztályá
nak kollégái gyümölcs feldolgozás során keletkező törkölyök és passzírozási melléktermékek mikroőrleményének alkalmazhatóságát vizsgálták. Az eredmények alapján a mikroőrléssel előállított termékek jelentős mikroelem és antioxidáns forrásnak
tekinthetők. A piros bogyós gyümölcsök törkölyei – magas magtartalmuknak köszönhetően – kiemelkedő olajtartalommal rendelkeznek, amely táplálkozási szempontból előnyös tulajdonság, ugyanakkor a feldolgozhatóságot megnehezíti. Az alma tör
köly mikroőrlést követően (50 mikrométeres szemcseméret) túl a kedvező rost-összetételen, előnyös techno-funkciós tulajdonságai
révén a gyakorlatban használt állagjavító szójakoncentrátum adalékanyag analóg tulajdonságaival vetekszik. Az alma törköly élelmi
alkalmazását erősíti az a tény is, hogy kedvező mikrobiológiai és mikotoxin-mentes összetétele élelmiszer-biztonsági aggályokat
nem vet fel. A mikroőrölt almatörköly sütő-, édes-, hús- és konzervipari termékek előállítása során érzékszervi tulajdonságok
negatív változása nélkül alkalmazható.
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PAH vegyületek füstölt fűszerpaprikában

IRTAsim program

A policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) biológiai hatását tekintve egy részük bizonyítottan rákkeltő, illetve mérgező vegyület. Az élelmiszerekbe füstöléskor, valamint a nyers élelmiszer alapanyagba a termesztés helyén kerülhetnek a levegőből, kipufo
gógázokból és egyéb ipari tevékenység kapcsán. Számos fűszer, füstöltáru PAH szintjére szigorú előírás létezik, a füstölt paprikában
található koncentrációjára vonatkozóan azonban az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) mindeddig nem állapított meg
határértéket. A fűszerpaprika őrlemény magas PAH tartalmának oka lehet egyrészt az alapanyag szennyezettsége, másrészt az alkal
mazott technológia helytelensége (a paprikacsövek közvetlenül és hosszú időn keresztül érintkeznek a füsttel). A Nemzeti Agrár
kutatási és Innovációs Központ Élelmiszertudományi Kutatóintézet (NAIK-ÉKI) Élelmiszer-analitikai Osztálya munkatársainak
mérései alapján a vizsgálatba bevont füstölt fűszerpaprika őrlemény mintákban a PAH vegyületek 1 mikrogramm/kilogramm határ
alatti mennyiségben találhatók, vagyis aggodalomra nem adnak okot. Kiemelendő eredmény, hogy a spanyolországi minták lénye
gesebben magasabb koncentrációban tartalmaztak PAH vegyületeket, vagyis a minták PAH szennyezettségében található jelentős
különbség oka egyrészt az alapanyag eredeti szennyezettségében, másrészt a füstöléshez használt fa minőségében és az alkalmazott
technológiában keresendő.
A katalán IRTA intézet által kifejlesztett ingyenes alkalmazás segítséget nyújt a húskészítmények szárítási folyamatainak megtervezéséhez, optimalizálásához. A program a szárítási módszer függvényében tájékoztató információt nyújt a szárítás során bekö
vetkező terméktulajdonságok (pl. víz) változásáról. Az eszköz hasznos segítséget ad a termékfejlesztési lépések előre tervezésében,
időbeli változtatásának nyomonkövetéséhez.
A program az IRTAsim oldalán ingyenesen elérhető.
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VeSage

A Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Karának diákjai 2013-ban létrehozták a Deák Tibor Szakkollégiumot, amely célja,
hogy felpezsdítette a diákság szakmai életét, és így teret adjon a fejlesztési és innovációs törekvéseknek. Az innen kiinduló VeSage
csapata nagyjából egy éve, 2015 januárjában alakult meg. Céljuk az volt, hogy egy olyan innovatív terméket hozzanak létre, amely
az élelmiszerpiacon még eddig nem létezett, egészséges és emellett piacképes. A VeSage maga egy „zöldségpótló zöldség”, ami
paradoxonként hangzik, de korántsem az, ha megismerjük a csapat valódi célját. Eszerint könnyen kezelhető, tárolható és eltart
ható zöldség-rudat hoznak létre, amit aztán örömmel tehet majd mindenki a szendvicsébe. A projekt azonban túlnőtt az eredeti
elképzelésen. A terméket sokan csak „zöldség-szalámiként” emlegetik, hiszen azt akár önmagában is tehetjük kenyérre, majd így
fogyaszthatjuk. A VeSage csapata az Ecotrophelia Europe 2015 versenyén aranyérmet nyert.
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Zsírsavak

A zsiradékok egy háromágú villához hasonlóan elágazó glicerinből és a hozzá kapcsolódó zsírsavakból épülnek fel. Maguknak
a zsírsavaknak az alapját pedig egy zsírsavanként eltérő hosszúságú szénlánc adja, amihez hidrogén és oxigén atomok k apcsolódnak.
A zsírsavakat három fő csoportra tudjuk osztani, annak alapján, hogy tartalmaznak-e kettős kötéseket. Ennek értelmében telített,
egyszeresen telítetlen és többszörösen telítetlen zsírsavakról beszélhetünk. Míg a telített zsírsavak nem tartalmaznak kettős k ötést,
addig az egyszeresen telítetlen zsírsavak egy, a többszörösen telítetlen zsírsavak kettő vagy annál több kettős kötést is tartalmaz
nak a szénatomok között. Amikor egy-egy élelmiszer zsírsavtartalmát vizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy ezek a különféle zsírsavak
egymással különböző arányban keveredve lelhetők fel bennük. Azaz például a dióolaj legnagyobb mennyiségben többszörösen
telítetlen zsírokat tartalmaz, emellett azonban kisebb arányban telített és egyszeresen telítetlen zsírokat is találhatunk benne. Hogy
ne legyen annyira egyszerű a képlet, a telítetlen zsírsavakat is további csoportokra bonthatjuk, annak alapján, hogy az első kettős
kötés hányadik szénatomnál található. Ezáltal megkülönböztetünk omega-3, omega-6, és omega-9 zsírsavakat. Most egy gondolat
erejéig térjünk vissza a dióolajhoz, mert e felosztás után tovább tudjuk analizálni a dióolaj zsírsavösszetételét, hiszen már azt is meg
tudjuk mondani, hogy a többszörösen telítetlen zsírsavak közül az omega-3 és omega-6 zsírsavakat tartalmazza. S hogy miért fon
tos ez az aprólékosság? Mert az egészség megőrzése szempontjából nem csak az a lényeges, hogy mennyi zsiradékot fogyasztunk,
hanem az is hogy milyen azok zsírsavösszetétele, hiszen egészségi állapotunkat a zsírsavak aránya is befolyásolja.
További részletek az MDOSZ oldalán olvashatók.
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Nemzetközi kiállítások és vásárok

2017. március 1-3.

Ukrajna, Kijev — Food Expo

2017. március 3-5.

Ausztria, Innsbruck — Weinmesse Innsbruck

2017. március 3-7.
2017. március 7-10.
2017. március 18-20.
2017. március 19-21.
2017. március 19-22.
2017. március 23-25.
2017. március 29-31.

A Food Expo kiállítás a minőségi élelmiszerek bemutatása mellett kiemelt figyelmet fordít az üzleti kapcsolatok
kialakításának támogatására a jelenlegi és leendő élelmiszer-előállítók számára.
További információ: Food Expo
17. alkalommal rendezik meg Ausztria harmadik legnagyobb borvásárát. A 2016-os rendezvényen 8 ország 4500
látogatója vett részt.
További információ: Weinmesse Innsbruck

Görögország, Athén — ARTOZA

15. alkalommal rendezik meg Görögország egyik legsikeresebb sütő- és édesipari kiállítását, amelyen több mint 250
kiállító fog bemutatkozni.
További információ:ARTOZA

Japán, Tokió — Foodex Japan

42. alkalommal rendezik meg Japán egyik legnagyobb nemzetközi élelmiszer kiállítását, amelyen idén 78 nemzet
77.000 látogatója vett részt.
További információ: FoodexJapan

Görögország, Athén — FOOD EXPO GREECE

4. alkalommal rendezik meg a délkeleti régió vezető nemzetközi élelmiszer és ital kiállítását, amelyen több mint
1200 kiállító fog bemutatkozni.
További információ:FOOD EXPO GREECE

Németország, Düsseldorf — ProWein

A világ vezető bor és szeszesital kiállítása, egyben a szőlőtermelők és bor-előállítók legjelentősebb találkozói fóru
ma. További információ: ProWein

Egyesült Királyság, London — IFE

Az Egyesült Királyság legnagyobb élelmiszeripari eseménye, amelyen 1350 kiállító mutatkozik be.
További információ: IFE

Románia, Nagyszeben — GastroPan Expo
Sütő-, édesipari és technológiai kiállítás.
További információ: GastroPan Expo

Üzbegisztán, Taskent — WorldFood Uzbekistan

Üzbegisztán legnagyobb élelmiszeripari kiállítása, amelyen közel 6000 látogató vesz részt.
További információ: WorldFoodUzbekistan
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Fókuszban a malom- és sütőipar

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által életre hívott „Élelmiszeripari Körkép 2016” rendezvénysorozat következő állomása 2016.
november 15-én lesz (Öbölház Rendezvényközpont, 1117 Budapest, Kopaszi gát 1.), amelynek középpontjában a malom- és sütő
ipar áll majd. Az eseményen szó lesz többek között az élelmiszerpiac helyzetéről, a támogatási lehetőségekről, a munkaerő-piac
állapotáról, az innovációs megoldásokról, valamint az élelmiszerkönyvi változásokról. A részletes programot valamint a regisztrá
cióhoz szükséges felületet az a NAK honlapján érhetik el.
Az ,,Élelmiszeripari körkép 2016” rendezvénysorozat további témái:
november 22.: Alkoholosital-gyártás
november 29.: Tejfeldolgozás
Minden érdeklődőt várunk!
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Egészségtudatos táplálkozást előmozdító
megállapodások

Húsipari tagjaink Spanyolországban jártak

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) élelmiszeripari tagjainak támogatása érdekében együttműködési megállapodást kötött
az egészségtudatos táplálkozást segítő élelmiszerek fejlesztése és a lakosság egészségi állapotának javítása terén naprakész és hi
teles információkkal rendelkező Magyar Dietetikusok Országos Szövetségével (MDOSZ), valamint a Táplálkozás, Életmód és
Testmozgás (TÉT) Platform Egyesülettel. Az MDOSZ 25 éves múltra visszatekintő közhasznú szervezet, amelynek közel 1300 főt
számláló tagságát elsősorban dietetikusok, táplálkozástudományi szakemberek, dietetikus hallgatók, illetve pártoló tagként jogi
személyek alkotják. A TÉT Platform 10 éve alakult meg azzal a céllal, hogy a lehető legszélesebb körű konszenzuson alapuló
együttműködésben cselekedjen az elhízás ellen, a kiegyensúlyozott életmód és táplálkozás megvalósítása érdekében. Ennek céljá
ból széles körű összefogás keretében végzi munkáját a témában érintett felelős kormányzati szervek, tudósok, civil szervezetek és
élelmiszeripari vállalatok segítségével.
A két szervezettel történő közös munka várható eredményei között említhető a hazai és a nemzetközi elvárásokhoz, szabályozási
követelményekhez alkalmazkodó élelmiszerek megjelenése a hazai üzletek polcain, amelyek érdemben hozzá tudnak járulni
a magyar fogyasztók egészséges és kiegyensúlyozott élelmiszer-fogyasztásához. A Kamara élelmiszeripari tagjai naprakész és
hiteles táplálkozási ismeretekhez juthatnak, amely alapján érdemi termékfejlesztést tudnak végezni, hazai és nemzetközi viszony
latban is versenyképes termékeket tudnak előállítani.
A húsipari kutatások terén élen járó katalán IRTA ( Research
& Technology Food & Agriculture) monellsi intézete és a
NAK által – szárazon pácolt húskészítmények témájában –
szervezett négy napos képzésén október végén hét kamarai
tag nyolc képviselője vett részt. A résztvevők között az ős
termelőtől a nagyvállalatokig minden üzemméretű előál
lító képviselte magát. Az angol nyelvű képzésen a témához
kapcsolódó hasznos elméleti és tudományos megállapításo
kat összegző előadások mellett az intézet kísérleti üzemé
ben hagyományos spanyol illetve más nemzetek jellegzetes
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(pl. német-, olasz-, dán szalámi) és különleges alapanyagokat
(pl. pulykahús) tartalmazó termékek elkészítésére és meg
kóstolására is lehetőség nyílt. A résztvevőknek köszönjük
aktív munkájukat és bízunk abban, hogy további munkájuk
során alkalmazható ismeretet sikerült elsajátítaniuk. A NAK
Élelmiszeripari Igazgatósága további képzéseket tervez a jövő
évre más ágazatok szereplői számára is.

Élelmiszeripari technikus képzés

A Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola folyamatosan induló, ingyenes „Élelmiszer technikus” esti és levelező OKJ-s
képzéseket indít a fővárosban. A szaktechnikusi oklevél megalapozása az alábbi szakképesítés-ráépülésekre irányul: sütő- és cuk
rászipari, bor- és pezsgőgyártó, erjedés- és üdítőital-ipari, hús- és baromfiipari, tartósítóipari-, malom- és keverék-takarmányipari,
cukor- és édesipari, valamint tejipari szaktechnikus.
További részletek a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola oldalán olvashatók.

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

