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 egye

tet mondott a szponzoroknak a támogatásért. 

nyert.

és világviszonylatban a globális túlnépesedési 
helyzet.

rendszere

mán értjük az élelmiszerek 

massá teszik a terméket a 

tal elvárt igények kielégí

a hazai és az európai jogszabályoknak és más 

a kritikus szabályozási pontok meghatározását 

gazdasági és élelmiszeripari csoportjaként 

egyéb érdekelt felek igényeinek legmaga

és élelmiszerek mindig biztonságos és kivá

fogyasztókhoz.

Hitvallásukban egyaránt fontos szerepet 

A „XVI. Minőségmenedzsment  
az élelmiszeriparban” konferencia
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Tevékenységükkel megteremtik a fenntart

azok maradéktalan továbbadásáért.
A vállalati és a személyes magatartásra vo
natkozó elvárásokat a cégcsoport etikai kó

kész tudást.
A Bonafarm Csoport és stratégiai partne

kialakítása és fenntartása mellett. Az ezek

bevonásával valósítják meg.

illetve az eredmények értékelése és továbbítása. 

nátorok végzik.

Magyarország élelmiszergazdasági sajátossá-
gai és a fejlesztési irányok

szeripari fejlesztési stratégi

élelmiszeripar fejlesztéséhez. 

biztonsági érdek.

lakosság egészsége szempontjából kiemelt 

lis és fenntartható termelési potenciál kiala
kítása.

legfontosabb szakágazatokban.
Magyarország részesedése az EU élelmiszeripa

Az innovatív élelmiszeripari fejlesztések tá
mogatása.

letformálás.

kozó EU szabályozások alapján.

mazkodása.
A nemzeti programok további propagálása 

centrálva. 
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rajzi jelzések fontos szerepet 

élelmiszergazdaságában. A 

kedelmi forgalomban hasz
nált és iparjogvédelmi oltalom alatt álló elneve

Az oltalom alatt álló eredetmegjelölés 

Az oltalom alatt álló földrajzi jelzés

élelmiszer rendelkezik uniós oltalom alatt álló 

kihasználása.

Az Agrárminisztérium Hagyományok-Ízek-
Régiók (HÍR)

védjegy használati jogának elnyerésére az AM 

gazdasági termékekkel és élelmiszerekkel lehet 

Hagyomány és Innovációs Díj az Agrárgazda

Az élelmiszerbiztonsági riasztási rendszer 
(RASFF) bemutatása

(

és takarmánybiztonsági ri

let hívott életre. Magyarországon az élelmiszer

keresztül haladéktalanul jelentik a Bizottságnak 
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l

és a Hatóság mindegyike a hálózat egyik tagját 

riasztórendszer keretében haladéktalanul jelenti 

talanul továbbítja hálózat tagjainak. A Magyar 

A bejelentések típusai:

fellépést.
3. 

hatóság számára. 

élelmiszerbiztonsági probléma. Hazánk a tava

Az élelmiszerbiztonsági események azt mu

a fogyasztói csoportok érzékenysége (cse

a helyi érdekek védelme

a szigorodó szabályozások formális betartására 
korlátozódjék.

Nemzetközi kihívások az élelmiszeriparban

relátás és az alkalmazkodás 

biztonság és a táplálkozás. A tudatos fogyasztás 

pedig az élelmezésbiztonság és a versenyképesség 
biztosítása a legfontosabb szempont. A vállalatok 

A fejlesztési stratégiák kialakítása során a 

vétele életbevágó fontosságú. A fenntartható 
élelmiszerellátás hazai távlatainak elemzésére 

irányok meghatározása érdekében. A vállalatok
nak saját stratégiájuk megalkotásához megvaló

nemzeti fejlesztési politikára van szükségük. 

ramot indított a fogyasztók számára „Hello 

iránti bizalom helyreállítása. A mára kialakult 
ellenérzéseket már nem lehet tények és adatok 

kell szólítani a fogyasztókat. 
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 élelmiszeripari 

Élelmiszer-ellátási láncok átláthatósága – 
Globális szabványok szerepe az élelmiszer 
nyomon követésben

nosítás és a vonalkóddal 

sával biztosítható a termé
kek egyediségének védelme 

a hatékony információáramlásban nyújtanak 
támogatást a teljes ellátási lánc mentén. Segítsé

tesen tudják megosztani egymással a kereske
delemhez szükséges adatokat. A vonalkód nem 

szám számjegyeit kódolja. A vonalkód jelképek 

pontos információ áramlását a bolti pénztárak

leti folyamatban egyaránt.

egyetlen

forint megtakarítás jelentkezik Magyarországon. 
A nyomon követés fogalma az ISO 9001:2015 

szabvány szerint:
Képesség egy adott objektummal kapcsolatos 

vetésére. Termék vagy szolgáltatás esetén a nyo

A termék és/vagy a szolgáltatás elosztása 
és elhelyezése a szállítás után.

a gyakorlati segítség biztosítása érdekében ezek 
végrehajtásához.

Védjegy-használat az élelmiszer ágazatban – 

hogy Magyarországon jelen

zett élelmiszeres védjegy 

vetelményrendszer húzódik 

szabályozott. Általában kevés a védjegyhaszná

gyet átlagosan mintegy 30 élelmiszeripari vállal

van. A védjegyek piaci értéke csekély mind az 

információ hiánya.
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Haz

A versenyképesség fokozása.
Piacvédelem és hitelesség.

ket azután érdemes használni valamennyi érin

miszertermelés területén.
A szektorok támogatásának átfogó tervezése.
Kiterjedt kommunikációs csatornák útján a 

hozók részére.

mai projektekben és munkacsoportokban 

Élelmiszerbiztonsági menedzserképzés 
a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karán

alábbi szakképzések indul

Élelmiszeripari marketing
menedzser

menedzser
Élelmiszer vizsgáló és mi

Élelmiszeripari higiénikus

nek eredményeképpen 3 szakirányú továbbkép

Élelmiszerbiztonsági szakmenedzser

A második és harmadik szakirányú tovább
képzés végzettjei megkaphatják az EOQ MNB 

vábbképzésbe.

Kommunikációs robot az Eisberg üzemében

A svájci Eisberg cégcsoport 

ahol magas technikai szín

szárító és csomagoló beren

Superbrands díjat már 9 alkalommal érdemel
ték ki.

Jó vezetés.

Vonzó munkáltatói márka.
A fenntartható üzleti eredményesség minden 

ik.
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A teljesítmény és a siker kapcsolata

hálózatok határozzák meg és

Hogyan lehetne áthidalni ezeket a nehézsége

mindenkit elérünk.

emberekkel beszélgetést szimuláló számítógé

ciókat biztosít a felhasználóinak. Választ ad az 

ségeket.
Eredmények az Eisbergnél a Chatbot beveze-
tés harmadik hónapjában:

tatási csatorna.

el az üzenetek részleteit.

is.

mények jelentkeznek!

Élelmiszeripari csomagolóanyagok vizsgálata 
és azok hulladékainak környezetre gyakorolt 
hatása

élelmiszereket csomagolni 

golt dolog hatásaitól. Napon

mindez csomagolóanyagokból származik (idült 

sokszor csak évek múlva jelentkezik.
A csomagolóanyagból az élelmiszerbe irányuló 

mérte. Az oldhatatlan viselkedés viszonylagos 
fogalom. Teljesen oldhatatlan anyag nem léte

tást a feladatok megoldásához.

Integrált irányítási rendsze-
-

szeriparban

Az irányítási rendszerek in

az átláthatóbb 
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egységes s

rítást eredményez és láthatóvá teszi az egyes 

csolatot.
Az élelmiszeripari vállalkozás a tevékeny

rendszer szabvány.

tú irányítási rendszer szabvány.

elv szerinti HACCP rendszer.
A fenti szabványok integrált formában kerül

tek bevezetésre a modellként bemutatott üzem
ben.

ben érvényesül a folyamatszemlélet. Az in

folyamat az audit bizonyíték megszerzésére és 

ügyeli.

Személyi higiénia.

Idegen anyagok kezelése.

Termék visszahívás és termékvizsgálat.

Innováció az élelmiszerjelölési és 
termékinformációs rendszerben – 
az „intelligens termék-címke”

Az intelligens termékinfor
mációs rendszert a globális 

adandó lokális válaszok 

re. Az elhízás és az alultáp

szág vagy kontinens sem mentesülhet. Csakis a 

tünk hatékonyan a folyamatok felgyorsulása és 
súlyosbodása ellen. A szemléletváltásban mind 

küzd majd valamilyen táplálkozási allergiával. 

lyásolhatják.

elfogadható határértékek sem (kivéve a glutént 

Hazánkban alig látni az allergénekkel kapcso
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Az allergén tudatossági program keretében a 

datossági programokat kínál az élelmiszergyár

audit és más módszerek. Ezek a már alkalmazot

címke a tudatos fogyasztók számára kínálja fel 

termék megszólítja a vásárlót. Az ipar számára 
az intelligens csomagoláshoz intelligens termék
információs rendszert adnak. 

sége az emberi egészség védelme szempontjá

irányítása területén.

Dr. Molnár Pál 

A szántóföldi gazdálkodás és az éghajlati instabilitás 
kölcsönhatásairól 

gazdagítása és a tápanyagok feltárása érdekében.

 szintjét.

VG
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és Statisztika Szakbizottság rendezvényének 

oklevelek. A rendezvényen részt vett és az 

lamtitkára.

elégítésének szintjét teszi vizsgálat tárgyává. A 
hazai megmérettetésen és bemutatkozáson túl

Sanatmetal 
Kft. WIWE szívdiagnosztikai eszköze a kis- és 

Az esemény hely

tóparti konferencia 
termét választották a 

alapjaiban megadta 
az esemény magas 
színvonalát. A ren
dezvény díjazottjait 

volt szakmai kapcso

kesebb innovációkkal. A rendezvény helyszínén 

tekintettel a programban kétszer is szerepelt a 

keretében a pályázatra benyújtott innovációju

„Minőség-Innováció 2019” finalista oklevelek 
átadása szakbizottsági rendezvényen
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kategóriában.

illetékes országok díjátadó rendezvényeiken ke

fenntarthatóság kategóriában az Agrova Kft. 
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Ezután tartotta meg az EOQ MNB Hat Szig

kiadásának néhány érdekes újdonságát mutat

náris DOE kapcsán bemutatásra került a fejlesz

lumának a meghatározását függetlenül az alap
sokaság eloszlásától.

kutatás eredményeképpen felmerült annak a 

embere által használt és érvényesített modellek 

mutatók természete és mibenléte.

világított a vállalati kulcsmutatók és a pénzügyi 

mutatta be a hasznosságát.

Borkultúra Dél-Afrikában 

díjat nyert.

VG


