
 

ÉLELMEZÉS 

Az élelmezéssel kapcsolatban globálisan óriási a 

különbség a fejlett és a fejlődő világ államai között. 

Egyszerre van jelen a túltermelés, a túlfogyasztás, 

élelmiszer-pazarlás, valamint a nélkülözés, 

alultápláltság, éhezés.  Fokozatosan csökken az 

élelmiszer előállításra alkalmas földterület kapacitása, 

míg a szükségletek és igények drámaian nőnek. Az 

élelmiszerbiztonság terén az erős jogszabályok 

ellenére is erősíteni szükséges.  

A klímaváltozás és az emberi beavatkozások 

eredményeképpen egyre sérülékenyebb a 

mezőgazdaság, s az ágazat komoly foglalkoztatási és 

környezeti kihívásokkal kénytelen szembenézni. 

Termékfejlesztéssel biztosítani kell a rohanó, modern 

életvitel ellenére is a kiegyensúlyozott táplálkozást és 

életmódot.  

 

TÉNYEK ÉS TRENDEK, ahol változás szükséges 

Az Action 2020 Magyarország program során kiemelt tények és trendek, ahol változás szükséges:  

SÉRÜLÉKENY MEZŐGAZDASÁG 

o A szélsőséges időjárás veszélyezteti a gazdálkodást, az élelmiszer-ellátást és a biodiverzitásti 

o Jelentős környezeti hatás: termőtalaj pusztulásii, a mezőgazdaság felel az üvegházhatású gázkibocsátás 

23%-áértiii és a N2O-kibocsátás 85%-áértiv 

o Foglalkoztatási kihívások: a mezőgazdasági munka presztízse elmarad a többi ágazatétólv, a szektorban 

dolgozók 60%-a 55 évnél idősebbvi, a szakképzés és oktatás nem válaszol hatékonyan a piaci igényekre 

ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁS ÉS- SZÁLLÍTÁS GLOBALIZÁCIÓS KIHÍVÁSAI 

o Alacsony a fenntartható gazdálkodásból származó alapanyag-felhasználás mértéke az élelmiszer-

előállításban 

o A fogyasztók növekvő kockázatokat észlelnek az élelmiszerek tápanyagtartalma és élvezeti értékével 

kapcsolatosanvii 

o A termékek felesleges szállítása a szezonhoz nem illeszkedő fogyasztási igények kielégítése céljából  

NEM FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁS 

o Szűk szegmens a fenntartható fogyasztók köre (10% a LOHASviii – Lifestyle of Health and Sustainability), 

magas a fogyasztók árérzékenysége 

o Növekvő kereslet az erőforrás-igényes termékek iránt  

o 20 000 gyermek éhezik és 100 000 alultápláltix 

ÉLELMISZERPAZARLÁS 

o Évente 1,8 millió tonna élelmiszerhulladék keletkezikx,  

o  ebből 1,4 millió tonna az iparban, 

o miközben a háztartásokban keletkező élelmiszerhulladék évente 40 kg/fő  

o Egy 120 grammos húspogácsa szemétbe dobásakor hulladékká válnak az előállításához szükséges 

erőforrások is: 3 kg takarmány és az öntözést és állatok itatását szolgáló 240 liter vízxi 

 

STRUKTURÁLIS FESZÜLTSÉG AZ ERŐFORRÁSOK ÉS ADOTTSÁGOK NEM FENNTARTHATÓ HASZNOSÍTÁSA ÉS 

KIHASZNÁLÁSA MIATT 

 



 

 

Vannak további releváns tények és trendek az 

élelmezéshez kapcsolódóan, amelyet az Action 2020 

Magyarország program során megvitattunk, ám végül a 

közvetlenül megcélzott kihívások közé nem kerültek be, 

ugyanakkor a prioritás jelentőségének érzékeléséhez és 

a teljességhez hozzátartozik ezek megemlítése is. 

Sok szakértő véleménye szerint az élelmiszer-előállítás 

produktivitása elmarad valódi potenciáljától hazánkban, 

ugyanakkor a potenciális azonosítására nincsen 

egységesen elfogadott mérőszám.  

A WHO becslése szerint az élelmiszer-fogyasztással 

összefüggésbe hozható megbetegedések száma az egész 

világon folyamatosan emelkedik, az iparilag fejlett 

országokban is a lakosság 30%-át érinti évente, ez 

hazánkban 3 millió (többnyire be nem jelentett) 

megbetegedést is jelenthet.xii  

 

 

 

Csökkenő termelés és foglalkoztatottság jellemző a 

mezőgazdaságban és élelmiszeriparban xiii , az 

élelmiszeriparban a foglalkoztatottság 2002-2009 között 

25%-kal csökkentxiv. Csökkenő egyéni gazdaságok (2013-

ban 15%-kal csökkent a mezőgazdasági vállalkozások 

száma, míg a gazdasági szervezetek csak 2%-kal xv ), 

alacsony a háztáji gazdálkodás aránya és rossz a 

mezőgazdasági munka megítélése. 

A környező térséghez képest magasabb mértékű 

felmelegedéssel, szélsőséges csapadékeloszlással, az ár- 

és belvízveszély növekedésével, ugyanakkor az 

aszályérzékenység fokozódásával kell számolni, ami a 

termelésbiztonságot és a természetes élővilágot, a 

biológiai sokféleséget is veszélyeztetixvi. Az árvizek és a 

belvizek által veszélyeztetett területek együttes 

kiterjedése 48.000 km2, az ország területének 52%-a, a 

művelt területek kétharmadaxvii. Termőtalaj pusztulás, a 

mezőgazdasági művelés alatt álló talajok szervesanyag-

készlete átlagosan csökkenxviii. Növényi és állati genetikai 

alapok beszűkülése (biológiai sokféleség csökkenése) 

jellemző. 

 

Az Action 2020 Magyarország program során azonosított legfőbb magyarországi célok 2020-ig, amelyekhez az 

üzleti szektor is jelentősen hozzá tud járulni.  

A mezőgazdaság és élelmiszer-előállítás hatékonyságának és termelékenységének fenntartható növelése annak 

érdekében, hogy mindenki számára biztosítva legyen a biztonságos, elérhető, megfelelő mennyiségű és 

minőségű élelmiszer 

1. A fenntartható gazdálkodásból származó alapanyagok arányának növelése; a helyi beszállítók, az 

élelmiszer-előállítók és kereskedelmi láncok együttműködésének erősítése, értékteremtő és helyi erőforrásokra 

építő regionális élelmiszerrendszerek fejlesztése  

2. A megfelelő munkakörülmények biztosítása, valamint a környezeti terhelés csökkentése a teljes 

értékláncon keresztül 

3. A kiegyensúlyozott táplálkozást és életmódot szolgáló és ösztönző élelmiszerek széles választékának, 

alternatíváknak és a kapcsolódó információknak a biztosítása és népszerűsítése  

4. Az élelmiszerhulladék jelentős csökkentése  

5. A gyermekéhezés és alultápláltság megszüntetése 

 

 

 

 



 

Annak érdekében, hogy az élelmezéssel kapcsolatos problémákat csökkentsük nem csak rövid, de közép és hosszú 

távon is, több nemzeti és nemzetközi stratégia, egyezmény is foglalkozik a témával. Jelen szakmai anyag 

összeállításánál az alábbi nemzetközi és hazai egyezményeket vettük figyelembe: European Food and Nutrition 

Action Plan 2015–2020, A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2014 – 2029) 

 

Az Action 2020 Magyarország program a hazai üzleti vállalkozásokat kívánja cselekvésre ösztönözni az ambiciózus, 

mégis reális célok meghatározásával és az ezek megvalósításához hozzájáruló üzleti megoldások azonosításával, 

terjesztésével és új megoldások fejlesztésével.  
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