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Az élelmiszer-előállítás végtelenül leegyszerűsített gazdaságtörténete 
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Egyéni önellátás Családi, illetve csoportos önellátás Tevékenységi 
specializáció

Időben és térben növekvő
távolság az élelmiszer 

előállítási és fogyasztási 
helye között.

Urbanizáció



A fogyasztói társadalom kialakulásának hatása az élelmiszer 
fogyasztására és előállítására
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A tevékenységi specializáció és urbanizáció lehetővé tette a fogyasztói társdalom kialakulását, 
ami nagy hatással volt az élelmiszer fogyasztására és előállítására egyaránt.

Technológiai fejlődés – az élelmiszer termelés 
iparosodása a XIX. sz. végétől

Koncentrált kiskereskedelmi láncok 
kialakulása a XX. sz. közepétől

A modern, hatékony élelmiszer előállítás és disztribúció az élelmiszerfogyasztás drasztikus 
átalakulását eredményezte a fejlett világban a XX. sz. második felére. 



Az élelmiszer előállítás és fogyasztás fejlődése, átalakulása okozta 
legfontosabb problémák
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A túlzott élelmiszerfogyasztás okozta 
egészségügyi problémák

Az iparszerű élelmiszer előállítás vélt 
és valós botrányai 



A XXI. századi fogyasztó újabb és újabb igényei az élelmiszerekkel 
szemben
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A termék 
legyen olcsó.

A termék 
legyen 

egészséges.

Legyen friss, de a 
minőségét őrizze 

meg minél tovább.
A termék legyen 

ízletes.

Minél könnyebb 
legyen az 

elkészítése, 
tálalása.  

A termék 
összetevőinek listája 

és az előállítás 
technológiája legyen 

egyértelmű.

A termék 
legyen 
biztonságos.

A termék legyen 
bio, vegán, 

paleo, helyi….

Az előállítás 
ökológiai 

lábnyoma kicsi 
legyen.

A  termék előállítási 
folyamata legyen 

etikus.



Az iparszerű élelmiszer előállítás folyamatos támadás alatt áll
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Bizalmatlanság a 
profitorientált 

piaci szereplőkkel 
szemben.

ÉLELMISZERIPAR

A modern technológia 
megoldások nem 
ismerete, azokkal 

szembeni gyanakvás.

A nem megfelelő
életmód  helyett az 

iparszerűen előállított 
élelmiszerek okolása.

Az ételek, az étkezés 
romantikus és elitista 

megközelítése a média 
és a politika egyes 

szereplőinél.

Rejtett piaci 
protekcionizmus 
megjelenése a 

szabályozásban.

A modern, felszínes 
média és az 
ellenőrizetlen 

információkkal operáló
internet  káros hatásai.
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Ki a felelős a valós fogyasztói igények felismerésért és 
kiszolgálásáért? (kinek kell válaszolni a támadásokra)

Az „Állam”
(Nemzetállam, EU …)

Az élelmiszerellátásban szerepet 
játszó cégek

A két szereplő ezen a területen játszott szerepének egyensúlya felborult és az „Állam” messze a 
racionális kereteken túl szól bele az ágazat ügyeibe. (Nem élelmiszerbiztonsági kérdésről van 

szó.) Ami drágítja a termelést és az ellenőrzést egyaránt. 

- szabályozással, 
egyre szigorúbb és kötöttebb 
élelmiszerkönyvi 
meghatározásokkal

- az alkalmazható technológia 
megoldások meghatározásával 
szűkítésével

- eredet megjelölési kötelezettségek 
előírásával

- különadóval (NETA)

- piackutatással

- termékfejlesztéssel

- modern technológiai megoldások 
kifejlesztésével

- fogyasztói tájékoztatással, 
edukációval

- a lehető legnagyobb 
transzparencia biztosításával 

- …



A  technológia, a gazdaság fejlődése nem állt meg…
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2013-ban 12 dkg hús előállítása 
330 ezer USD volt

2016-ban 4500 USD volt ugyanez a 
költség 

Laboratóriumi húselőállítás
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állatjólét
környezetvédelem
élelmiszerbiztonság
gyógyszer rezisztencia eltűnése

3D élelmiszernyomtatás

Por állagú összetevőkből, olajból 
vízből való helyi élelmiszerkészítés

egyedi igényeknek megfelelő
gyártás – kalória, vitamin stb
élelmiszerbiztonság
veszteség csökkentés

LED világítás alapú zárttéri 
növénytermesztés

Tápoldat alapú, LED világítás 
melletti, városi, zárttéri 
zöldségtermesztés.

környezetvédelem
élelmiszerbiztonság
friss termék
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Nanokapszulák beépítése az 
élelmiszerekbe.
(Tartósítás, fontos összetevő
bevitele az élelmiszerbe…)

Nanotechnológia 
alkalmazása
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élelmiszerbiztonság
egyéni igények kielégítése
ízstabilizáció
vitaminkiegészítés
egészségügyi szempontból 
fontos összetevők bevitele

Precíziós gazdálkodás – IT

IT alapú, felhasznált erőforrás 
optimáló tevékenység a 
mezőgazdaságban és az 
élelmiszeriparban egyaránt.

környezetvédelem
termény-termék összetevő
optimálás

CRISPR - genomszerkesztés

Idegen gén beültetése nélküli 
„génsebészet”.
A kívánt tulajdonság génsebészet 
segítségével való örökítése.

Szinte határtalan??

A  technológia, a gazdaság fejlődése nem állt meg…



“It's tough to make predictions, especially about the future.”
Yogi Berra
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A technológiai fejlődés eredményeként, 
új típusú megoldások, új termékek 
jelennek meg a következő évtizedekben 
és azok a tömegtermékek területére is 
beépülnek.

Az organikus, kézműves, bio-, stb. 
termékek iránti kereslet növekszik, de 
tartósan niche piaci termékek maradnak 
a kategória termékei.

A fentiek eredményeként a modern élelmiszergazdaság lényegesen hatékonyabb, 
erőforrás takarékosabb, környezetbarát ágazat lesz, amelyik olcsóbban, jobb 

minőségben és az egyedi igényekre is reagálva biztonságosan elégíti ki a növekvő és 
gyarapodó társadalom igényeit. 

Az a társadalom, amelyik a fejlődés folyamatainak ellenáll, lemarad. 

Illúzió egy egész ország élelmiszergazdaságát 
a réspiacok (niche) kiszolgálására alapozni.
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Köszönöm a figyelmet !

Van valami a hűtőben, 

vagy 

nyomtassak egy pizzát 3D-ben?


