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Országos mutatók
• 1981 óta 600.000 fővel csökkent hazánk 

népessége

• Jelenleg évi 40.000-el leszünk kevesebben

• Ok: alacsony születési szám és rövid várható 
élettartam

• A magyar lakosság elöregszik

• A szakképzett munkaerő hiánya a gazdasági 
növekedés fő akadálya

Forrás: KSH



Az átlagosan várható élettartam

Közel 10 évvel elmarad az EU mutatóktól

A korai halálozás legfőbb okai: daganatos betegségek, 
szív- és keringési betegségek (30-30%)

Az egészségügy 10-15%-ban felelős

Genetikai tényezők (adottak)

Életmód! (helytelen táplálkozás, alkohol, dohányzás, 
mozgáshiány, túlsúly)

http://www.origoegeszseg.hu/cikk/0535/134783/


Disability Adjusted Life Years 

(WHO) 
DALY: a betegségek következtében elveszített 

egészséges évek száma 

Az EU tagállamok jellemző értékei:

Helytelen táplálkozási szokások -4,5%

Túlsúly - további -3,7%

Fizikai inaktivitás - további -1,4%

Összesen: -9,6%

Ezt a magyar átlagéletkor-adatokra vetítve a 

férfiaknál kb. 6,9 év, a nőknél kb. 7,5 év jön ki.



Életmódváltás -

betegségmegelőzés
A rákos megbetegedések 30-40%-a az étrenddel 
összefüggő okokra vezethető vissza.

Nyugat-Európában a túlsúllyal, az inzulin-hiánnyal, a magas 
vérnyomással és a hiperlipidemiával összefüggő 
egészségügyi költségek a teljes egészségügyi ellátási 
költségek 5%-át teszik ki.

A diabetes kockázata 4 év alatt helyes életmóddal 58%-kal 
csökkenthető.

A coronaria szívbetegségek 80%-a, a 2. típusú diabetes 
90%-a elkerülhető lenne az életmód megváltoztatásával, és 
a rákos megbetegedések 1/3-a elkerülhető lenne az 
egészséges étrenddel, a normális testsúly fenntartásával és 
a rendszeres testmozgással



Életmódváltoztatás

• Az aktív korúak mortalitása humántőke

értékben évi >400 mrd Ft

• A humán erőforrás újratermelésénél a prevenció 
olcsóbb, mint a gyógyítás

• Csak komplex szemlélet (termék-előállítás,

forgalmazás, társadalmi és fogyasztói

szemléletformálás) hozhat eredményt

• ÉFOSZ TÉT (Testmozgás, Életmód, Táplálkozás)

Platform: élelmiszeripari nagyvállalatok

kezdeményezte önkéntes megelőző program



Galldorf Hungária Kft.

Bro-ker-bét Kft. 

Rabbit Line Kft. 

Agruniver Holding

Kft. 

MAVAD-Vecsés Kft 

Aranyponty

Halászati Rt 

Hungaroshrimp Kft. 

Campden & Chorleywood

Élelmiszeripari

Fejlesztési Intézet

Food Express

„Életminőség, egészség, táplálkozás”
tudásközpont pillérei

1. Elsődleges termelés
Az elsődleges termelés szerepe az

élelmiszer-biztonság megteremtésében

2. Egészségtudatos élelmiszerválasztás
Az egészségtudatos élelmiszer választás
tudományosan megalapozott elősegítése

3. Prevenció
A megelőzés szerepe

az egészség megóvásában 

4. Tudás- és technológia transzfer
Az eredmények hasznosítása



1. Elsődleges termelés
Az élelmiszerek minősége és biztonsága az elsődleges 
termelőhelyen dől el

Élelmiszer-biztonsági lánc: „from stable to table” megközelítés

Mikrobiológiai biztonság: baktériumok, vírusok, gombák és 
paraziták

Kémiai biztonság: gyógyszer- és növényvédőszer maradékok, 
nehézfém- vagy toxin-szennyezettség

Campylobacter jejuni Salmonella typhimurium



2. Egészségtudatos 

élelmiszerválasztás
Fogyasztói igények megismerése, élelmiszer-választási tényezők 

megértése

Egészségtudatos, biztonságos élelmiszer termékek és 

technológiák kifejlesztése

Tájékoztatás és a korszerű termékek fogyasztói elfogadtatása 



3. Prevenció

 Az érdekelt felek (egészségügy, oktatásügy, 
munkavállalók, munkaadók, egészségpénztárak, stb.) 
feltérképezése és motivációs tényezőinek feltárása

 Prevenciós csomag kifejlesztése célcsoportok és az 
egészségügy számára

 Tanácsadási rendszer kialakítása

Monitoring vizsgálati eredmények

 Egészség-finanszírozási modell



Ipar
 Megfogalmazás az ipar nyelvén

 Legjobb gyakorlat ipari útmutatók

 1 oldalas rövid ismertetők

 2-3 napos tanfolyamok, ipari 

szakembereknek

 Tanfolyamok szakképzéshez 

(OKJ-s)

 Modellprojektek

 Workshopok, szemináriumok

 Az ÉFOSZ és Campden & 

Chorleywood Mo. Kht gyakorlati 

tapasztalatai és ipari kapcsolat 

rendszere, a SZIE szakképzési 

tapasztalatai

 TÉT Platform

Társadalom, 

fogyasztók
• A fogyasztói maga-

tartás megismerése

• A kommunikációs 

üzenetek kidolgozása

• Hatékony kommuni-

káció

• Oktatási programok

• A SZIE GTK 

kommunikációs szak

• TÉT Platform

Szakmai-tudományos 

utánpótlás
♦ Új tantárgyak

♦ PhD hallgatók

♦ Tudományos

közlemények

♦ A SZIE oktatási és 

kutatási tapasztalatai

4. Tudás- és technológia transzfer



Miért fontos ez a téma MA?
Mi itt Magyarországon:

• Tudjuk, hogyan kell egészségesen élni.

• Tudjuk, mit kell(-ene) enni.

• Tudunk biztonságos élelmiszert előállítani.

Mégis 

• A romló egészséghelyzetet, 

• A túlterhelt, drága, már csak a betegeket kezelő 
egészségügyet, és

• A presztizsét, gazdasági eredményeit vesztő agráriumot 

szinte tényként kezeljük! 

Változásra érett a helyzet, 

ebben az Egyetem aktívan szerepet kíván vállalni!


