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A magyar élelmiszeripar modernizálásának 
stratégiája az Ipar 4.0 és a digitalizáció 

alkalmazásával

• Önkéntes stratégia –FÉSZ (ÉFOSZ) munkacsoport 2019. március

• Élelmiszeripari, ipar 4.0 és digitalizációs szakemberek 

munkacsoportja

• A fő fejlesztési irányok, megvalósítási lépések kijelölése

• Ajánlások az élelmiszeripar, a tudás és megoldásszolgáltatók és a 

szakpolitika számára

• Benyújtva a kormányzatnak

• http://www.efosz.hu/wp-content/uploads/2019/03/ÉLIP-Digitalizáció-
Stratégia.pdf
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Ipar 4.0 technológiák a német 
élelmiszeriparban, 2019, 
(304 válaszadó %)
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Source: Erhährung 4.0 – Status Quo, Chancen und Herausforderungen. Presentation by B. Rohleder
(Bitkom Research) and C. Minhoff, (BVE), Berlin, March 26, 2019
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Az élelmiszeripar modernizációját támogató K+F+I 
mozgatórugói

• Az élelmiszeripari vállalkozások kutatási, fejlesztési és innovációs

tevékenységének fő mozgatórugói (Campden BRI, 2018):

• Élelmiszer-biztonság

• Minőség és az érték

• Táplálkozás, egészség és jólét

• Fenntarthatóság, rugalmasság és az élelmiszer-ellátás biztonsága - az 

erőforrások hatékony felhasználása és a veszteségek csökkentése

• Gyakorlat, tapasztalat és tudás
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A manuális tevékenységek 

• Az emberi gondolkodás, figyelem és mérlegelés alapján hozott ésszerű 
döntések fontosak a megbízható és hatékony élelmiszer- előállításhoz.

• Ugyanakkor számos hiba származhat emberi tévedésekből, a figyelem 
lankadásából, az érzékelés korlátaiból, a manuális beállítások 
pontatlanságából, az emberi beavatkozás időszükségletéből, és a 
bonyolult összefüggések felismerhetőségének korlátaiból.

• A digitalizációs megoldások számos területen segítséget nyújthatnak a 
hibák megelőzéséhez és kiküszöböléséhez,

és jól kiegészíthetik a manuális tevékenységeket és az

emberi érzékelést, döntéshozatalt és beavatkozást.
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Módszer az Ipar 4.0 és a digitalizáció élelmiszeripari alkalmazása érdekében az 
élelmiszeripar és a tudás és megoldás szolgáltatók hálózatainak innovációs 

együttműködéséhez

A megoldandó élelmiszeripari problémák

egyértelmű leírása, összegyűjtése a 

tudás, megoldás szolgáltatók részére

Az elérhető / közeljövőben elérhető képessé 

tevő funkciók, megoldások, egyértelmű 

leírása, összegyűjtése az élelmiszeripari 
felhasználók számára

Módszeres információcsere és 

párbeszéd

Új innovatív megoldások kifejlesztése, adaptálása az 

élelmiszeripar problémáihoz

A tudás átalakítása megoldássá

Tesztelés, demonstráció

Beállítás, finomítás

Gyakorlatban használható megoldások Sebők A. (2016)
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Az Ipar 4.0 bevezetése az élelmiszeriparban

Jelenleg az élelmiszeriparban 

• többségében folyamatos, gyártó vonalak (folyamatos tömegáram, szalagszerű 

termelés) működnek, de különösen a szilárd élelmiszereknél szakaszos

feldolgozás is van;

• a folyamatok egy része automatizált, pl. töltés, csomagolás;

• a modern érzékelők alkalmazása korlátozott;

• az információnak egy része van digitális formátumra átalakítva;

• A digitalizáció és automatizálás egy részét is el kell végezni, hogy az Ipar 4.0 

bevezethető legyen.

• A digitális módszerek számos lehetőséget kínálnak a jelenlegi feladatok új 

módszerekkel történő eredményesebb megoldására.
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Az Ipar 4.0 és digitalizáció széleskörű élelmiszeripari 
alkalmazása érdekében szükséges lépések

Legfontosabb feladatok

• Figyelemfelkeltés – élelmiszer feldolgozók és megoldás szolgáltatók

• Oktatási anyagok kidolgozása és oktatások tartása

• Közösség építés az élelmiszeripari vállalkozások és a digitalizációs tudás és 
megoldás szolgáltatók részvételével – párbeszéd

• FÉSZ, Campden BRI, élelmiszeripari vállalatok,IVSZ, BME, ELTE, EIT Digital, 
Óbudai Egyetem, MTA SZTAKI, Innoskart klaszter, 

• Kísérleti (pilot) feltételek a megoldások kipróbálására, bemutatására –
élelmiszeripari mintagyár – és/vagy „Regionális Élelmiszeripari Living Lab”

Innoskart klaszter, Campden BRI, BME Mintagyár, ELTE? Óbudai Egyetem 

(Connsensys ,EU COSME projekt, S3 Food H2020- Innosup projekt)

• Demonstrációs projektek, a követendő példák kidolgozása és bemutatása.

S3 Food Voucher pályázat



(Közülük több működő bemutató modell megtekinthető a BME Ipar 4.0 
Technológiai Központban 
(I. épület).

Az Ipar 4.0 meghatározó elemei
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• https://1drv.ms/v/s!AgJJ-zXZ3K0msmJoGoJqklChzgxu?e=q7qmY9

IoT – Termelés menedzsment (BME)

Sütőipari alkalmazás a kelesztés és sütés egyenletességének
biztosítására
(Campden BRI Magyarország, Albakenyér Zrt., Rubin Zrt., Seacon
Europe Kft.)
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A mesterséges intelligencia (AI):

• Az emberi intelligencia szimulálása olyan gépekben amelyeket arra 

programoztak, hogy úgy gondolkozzanak, 

mint az emberek és utánozzák tevékenységeiket

• Az emberi elméhez kapcsolódó jellemző vonások: a tanulás és a probléma 

megoldás.

Olyan intézkedések racionalizálása és elvégzése, amelyeknek a legjobb az

esélye a meghatározott cél elérésére

Forrás: https://www.investopedia.com/terms/a/artificial-intelligence-ai.asp

Mi a mesterséges intelligencia (AI)?
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A manuális beállítás hibáinak megelőzése

• A berendezések beállítása előre beírt programokkal

− Többszörös ellenőrzési lehetőség

− A termék és hozzátartozó beállítás összerendelése pl. receptúra, 
hőkezelési, hűtési programok, kódoló, idegen anyag felismerő

Időmegtakarítás

Tanuló berendezések esetén 
folyamatos tökéletesítés, finomítás
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−hiperspektrális képalkotó 
rendszer

−felismerés és tanulás 

−alkalmazhatóság új szennyeződés 
típusok kimutatására –
pl. megkülönböztetés a klorofill 
tartalom alapján

© Campden BRI Magyarország

Idegen anyag kimutatás. eltávolítás
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• A termék paraméterek on-line felügyelete 
(nedvesség, fehérje, zsírtartalom, stb.) –
jobb folyamat szabályozás

• A szeletek ellenőrzése: küllem, hús szín, 
zsírtartalom, vastagság,

egységes tömeg

• A termékhibák kimutatása: alak, szín, 
sérülés – látható/nem látható

© Campden BRI Magyarország
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On-line felügyelet, a hibás termékek eltávolítása
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A vizuális ellenőrzés kiváltása érzékelőkkel és AI-vel

• A jelölés ellenőrzése és a nem megfelelő 
egységek azonnali eltávolítása:

− jelenlét
− olvashatóság
− elhelyezkedés – irány
− az információ megfelelése a minőségi előírásoknak:
szöveg, grafika, vonalkód, 1D/2D, nyelvi helyesség, dátum, 
kód

© Campden BRI Magyarország

Jelölés ellenőrzés érzékelőkkel és az AI-vel
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• Komplex technológiai környezet (szoftver, hardver, hálózati modellek), amely
lehetővé teszi olyan adatállomány feldolgozását, amelyek annyira nagy méretűek 
és komplexek, hogy feldolgozásuk a meglévő adatbázis menedzsment 
eszközökkel jelentős nehézségekbe ütközhet.

• Nagyon nagy mennyiségű, nagy sebességgel változó és nagyon változatos 
adatok feldolgozása

Forrás: Ipar4.0 – Ipar4.0 fogalmak

Big Data
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Mozgatórugók 1. – Az élelmiszer-
biztonság javítása és fenntartása - példa

• A kórokozók- Listeria monocytones - forrásának azonosítása – WGS 
(Whole Gene Sequencing + Big Data elemzés

Előzmények: 

• 2018 jún. 15: A gyorsfagyasztott csemegekukorica Listeria monocytogenes 

fertőzés következtében 47 esetből 8 halálos áldozat – egész Európát 

érintő termékvisszahívás
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Előre csomagolt csirkés szendvics
• 5 haláleset
• 2019

Fogyasztásra kész, füstölt lazac
• 4 haláleset, 12 megbetegedés 
• 2018

Csemegekukorica
• 9 haláleset, 49 megbetegedés 

(5 országban)
• 2015-2018

Polony- párizsiszerű termék
• 216 haláleset, 1060 megbetegedés 
• 2017-2018

Bio-Tejtermékek (joghurt, túró…)
• 7 megbetegedés (folyamatban)
• 2019

Sonka
• 1 haláleset, 4 

megbetegedés 
• 2018

McCain gyorsfagyasztott termék 
visszahívás
• Termékvisszahívás: pizza, burrito, 

zöldségek, levesek stb.,
• kb. 37 milliárd Ft 

Sertés karaj 
• 1 haláleset, 150 megbetegedés
• 2019 augusztus

Kolbász
• 2 haláleset, 37 megbetegedés 
• 2019. október

Füstölt lazac
• 2 haláleset, 22 megbetegedés 
• 2019



Mi változott meg?

• A mikrobiológia, az epidemiológia és big data elemzés együttes alkalmazása:

• A génszekvenálási módszerek és a nagy adatállományok elemzési
módszereinek gyors fejlődése: A DNS szekvencia meghatározható és jellemző 
az egyedi sejtre a populáción belül. A költségek több nagyságrendű 
csökkenése az elmúlt 5 évben – elérhető

• Sokkal pontosabb összehasonlítás és megkülönböztethetőség
Több százezer rövid szekvencia sorrendbe állítása és összehasonlítása egy 
másik mintával 

• A megbetegedést okozó kórokozó  pontosabb megállapítása 

• Ez volt az első eset, amikor a több országban szórványosan jelentkező 
megbetegedéseket vissza  tudták vezetni egy eredeti termék forrásra.

• Más kórokozókra, pl. Salmonella is alkalmazható
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Digitális ikertestvér

• A valós fizikai termék, berendezés, feldolgozó  vonal virtuális képe.

• A dolgok internetén (internet of Things, IoT) keresztül folyamatosan 
kapcsolatot tart fizikai párjával, amelynek mindenkori állapotáról adatokat gyűjt

• A gépi tanulás, a mesterséges intelligencia (AI), valamint más analitikai 
megoldások által létrehozza annak élő szimulációját

• Az élelmiszeriparban felhasználható: a teljesítmény optimalizálása, 
hatékonyabb folyamatszabályozás, tervezés
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IoT és a digitális ikertestvér által kínált lehetőségek

Egymással kommunikáló, összekapcsolható eszközök, berendezések, amelyek:

• Az adatok jelentős részét helyi szinten dolgozzák fel,

• Virtuálisan leképezik a folyamatot és az üzemet – képesek saját maguk 

megtervezni és modellezni

• egy új termék gyártásának optimális folyamatát,

• a gyors átállást két termék között,

• előre jelezni az optimális időben elvégzendő karbantartást,

• a tömegárammal összehangoltan szabályozni az erőforrások, energia, víz, 

csomagolóanyag, berendezés kapacitás, munkaerő felhasználását.

• Rugalmas egyedi igényeknek megfelelő, „személyre szabott” gyártás olyan 

alacsony költségek mellett, mintha tömegtermelés lenne, de sokkal kisebb, 

változatos tételek
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Az IoT és a digitális ikertestvér élelmiszeripari 
alkalmazásának lehetőségei

• A veszteségcsökkentési lehetőségek feltárása (a Lean manufacturing elemeinek

alkalmazásával a hatékonyság növelés és veszteség csökkentési lehetőségek

azonosítása)

✓ Az energia költségek csökkentése

✓ A víz fogyasztás - Vízmegtakarítás

✓ Az anyagveszteségek (nyersanyag, csomagolóanyag és berendezésekkel 

kapcsolatos) csökkentése

✓ Az emberi erőforrások hatékony kihasználása

✓ A karbantartás hatékonysága
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• Egy kollaboratív 6 tényezős robot segít a csomagolt, fogyasztásra kész több 
rétegből álló kényelmi ételek tálcáinak egy kocsira történő felrakodásában a 
pasztőröző/sterilező egységekben

− 4 fő rész – robot, tálca, tároló, szállítószalag, kocsi

− egy dolgozó és egy robot együttműködése

• Előnyök:

− Biztonságos ember-robot együttműködés
korlátok alkalmazása nélkül

− A munkakörnyezet javítása

− A sérülés és egészségügyi veszélyek 
csökkentése

- A termelékenység és nyereségesség fokozása
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Ember-robot együttműködés – kollaboratív robot 

A kényelmi ételek hatékony kezelése



Az üzemi elrendezés, az alapanyagok és termékek, mozgási útvonalak optimalizálása a 
munkaállomások között, amikor nem teljesen vonalszerű a termelési folyamat

- érzékelők, képalkotó rendszerek, robot karok, 

befogó szerkezetek, AI

Automatikus

• Hús darabolás (marha, bárány)

• Nem szabályos tömbök szeletelése 
egységes tömegre

• Berakodás, elhelyezés

• Készétel összeállítása több 
összetevőből

• Pizza díszítés, torta 

díszítés

• Címke felragasztása pontosan 
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A mozgások optimalizálása, komplex kézi 

műveletek robotizálása
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A megvalósítás irányába tett lépések

• A hazai és EU pályázati források felhasználásával

• 8 élelmiszeripari KKV részvétele a mintagyár programban.

• EFFAT – FoodDrinkEurope megbízás – az automatizálás és a robotizáció
hatása a munkaerőre (3 európai partner – Campden BRI Magyarország).

• I-CON Interreg projekt – mechatronikai jó gyakorlati megoldások 
megismertetése KKV-kkal, igényeik felmérése.

• ConnSensys – COSME projekt – az érzékelők élelmiszeripari alkalmazása 
(Innoskart – Campden BRI Magyarország – igények  megoldások összegyűjtése 
– intelligens érzékelők rendszere az élelmiszer-feldolgozásban

• S3+ - H2020 Innosup (Innoskart + Campden BRI Mo.) – az Ipar4.0 él. ipari 
alkalmazásához a kísérleti feltételek és a demonstráció koncepciójának 
kidolgozása (Living Lab) + voucher pályázat alkalmazásokhoz

• EIT Food magyar Hub:Hackathon (élelmiszeripar + ICT) 2019, 2020 Campden 
+ELTE

• További 3 elnyert, 3 elbírálás alatt, 2 benyújtás előtt álló projekt (Campden)
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Köszönöm figyelmüket !
További információ:

Campden BRI Magyarország (www.campdenkbri.hu)

EIT Food (https://www.eitfood.eu/)
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