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Az élelmiszeripar fejlesztési
lehetőségei Csongrád
megyében

Globális ágazati tendenciák
A mezőgazdaság és az élelmiszeripar szakágazatainak bővülését előidéző folyamatok:
 népességnövekedés
 fejlődő országok középrétegeinek bővülése és a jövedelmeik növekedése
 egészséges életmód térnyerése

Húsipar: fehér húsok iránti kereslet gyorsan nő, a sertés és marhahús iránt stagnál vagy lassan nő
Zöldség-gyömölcs: friss termékek fogyasztása globális trendként jelentkezik
Pékáruk: 2020-ig éves szinten 8,5%-os bővülés, főként a fagyasztott termékek iránt nő a kereslet

Az ágazat nemzetközi megatrendjei
 Népességnövekedés és urbanizáció
 2018-as felmérés alapján percenként 250 gyermek születik, 2050-re a világ népessége elérheti a 9,725
milliárd főt
 Megnő a kereslet a gyorsan elkészíthető és fagyasztott ételek, valamint a készételek iránt

 Gazdasági növekedés és befektetések
 1961 és 2011 közötti időszakban a mezőgazdasági output megháromszorozódott, és a 2012-es
termeléshez képest 50%-kal több élelmiszerre lesz szükség 2050-re
 Leginkább a fejlett országokban valósulnak meg beruházások, de ezek értéke magasabb, mint a szektorok
GDP-ből való részesedése

 Természeti erőforrások szűkössége és klímaváltozás
 Táplálkozási trendek
 Egészséges életmód terjedése

 Alultápláltság, mikrotápanyag hiányosságok, túlsúly és elhízás

Az ágazat Csongrád megyében
1896
Magyar Királyi Földműves Iskola
megalapítása
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Csongrád megyéhez
tartozó hungarikum

1967-ben elsőként
Itt indult élelmiszeripari
képzés az országban,
(Élelmiszeripari Főiskola)

Vállalkozások
A megyében működik:
Pick Szeged Zrt.
Sole Mizo Zrt.
Szegedi Paprika Zrt.
Hungerit Zrt.

Oktatás
SZTE Mérnöki Kar
SZTE Mezőgazdasági Kar
Fodor József Élelmiszeripari
Szakgimnázium és Szakközépiskola

1
Mezőgazdasági kiállítás

Csongrád megye kulcskompetenciái

 Kiváló minőségű termőföld
 Földrajzi elhelyezkedés: hármas határ mellett (Magyarország, Románia, Szerbia)
 Kedvező közlekedési feltételek
(M5 autópálya, 1 óra alatt elérhető a budapesti és a temesvári repülőtér)

 Szegedi Tudományegyetem képzései: Mérnöki Kar, Mezőgazdasági Kar
 Befektetésösztönzés

 Vonzó, és élhető 160.000 fős megyeközpont

Legfontosabb stakeholderek
 Csongrád Megyei Önkormányzat
 Szegedi Tudományegyetem
 Agrárinformatikai klaszter
 MIRBEST – Közép-Európai Gasztroinnovációs Klaszter
 Földművelésügyi Minisztérium
 Agrárminisztérium
 Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
 Csongrád Megyei Agrárkamara
 Agrárgazdasági Kutató Intézet
 Innovatív Mezőgazdasági Biotechnológiáért Egyesület

 Pick Szeged Szalámigyár és Húsüzem Zrt.
 Sole Mizo Zrt.
 Szegedi Sütödék Kft.

Ezenkívül: számos kisebb egyesület, civil szervezet; országos klaszterek; kormányzati szervek

Célrendszer
Csongrád megye nemzetközi
viszonylatban vonzó befektetési
környezet legyen a mezőgazdaságban
és az élelmiszeriparban tevékenykedő
szereplők számára.

Új mezőgazdasági és élelmiszeripari
befektetők érdeklődésének
Felkeltése a Csongrád megyei
lehetőségek iránt

Meglevő mezőgazdasági és
élelmiszeripari befektetők
befektetők újra befektetésre
ösztönzése Csongrád
megyében

Mezőgazdasági és élelmiszeripari
befektetők vállalkozói környezet
további erősítése a hálózati
kapcsolatok erősítése érdekében.

Potenciális lehetőségek

Határon átnyúló lehetőségek:
 ROHU, HUSRB program,
 Danube transznacionális együttműködési program, Central transznacionális együttműködési
program

Potenciális lehetőségek
Befektetők elérésének lehetséges módjai:
 Minőségi weboldal, ahol minden szükséges információ elérhető és naprakész
 A befektetésösztönzési honlapon (http://investincsongradcounty.hu/) mezőgazdasági és
élelmiszeripari aloldal létrehozása
 Nívós nemzetközi kiállításokon és vásárokon Csongrád megye kiállítókénti megjelenése
 Saját mezőgazdasági és élelmiszeripari rendezvények
 Kiállításokon brossúrák osztogatása
 Influencer marketing megoldások alkalmazása
 Digitális hírlevelek küldése az aktualitásokról
 Közösségi média marketing

