
              

 

 

  

 

  

 

 

 

 

M E G H Í V Ó 
 

 

A ”Jövő Élelmiszeripari Gyára” szervezeti és műszaki 

kialakítása 

 
workshop 

 

a Jövő Élelmiszeripari Gyárának kialakításához szükséges kutatási 

infrastruktúra kidolgozásához elkészült „Koncepció terv” megvitatására 

 

 

 

A Magyar Nemzeti Élelmiszer-technológiai Platform (MNETP) és a Magyar 

Manufuture Nemzeti Technológiai Platform az Európai Unió FP7-es 

keretprogramjában kiírt „FoodManufuture” (Conceptual Design of a Food 

Manufacturing Research Infrastructure to boost up innovation in Food Industry 

- a Jövő Élelmiszeripari Gyárát kutató - ) pályázat keretében workshopot 

szervez, amelyre tisztelettel meghívja Önt. 

 

Az ETP Food for Life és az ETP MANUFUTURE platformok közötti európai 

együttműködés keretében a projekt során arra kerestük a választ, hogyan fog 

kinézni a Jövő Élelmiszeripari Gyára, miben lesz más, mint a jelenlegi. Ehhez a 

projekt korábbi fázisában - az Önök segítségével - ötleteket gyűjtöttünk a jövő 

gyárában alkalmazható megoldásokról mind az élelmiszeripar, mind a 

gépgyártás-technológia területéről. Vizsgáltuk, hogy ezekhez milyen 

technológiák, félüzemi és más kísérleti lehetőségek (ún. kutatási 

infrastruktúrák) szükségesek, amelyek segítségével az ipar és az azt szolgáló 

kutatók olyan megoldásokat is kipróbálhatnak, amelyeket az eddigi 

infrastruktúrákkal, kísérleti feltételekkel nem lehetett.  

Ezen eredmények feldolgozását követően elkészült egy tanulmányterv 

tervezet a „Jövő Élelmiszeripari Üzeméhez” szükséges kutatási infrastruktúra 

szervezeti és műszaki kialakításáról.  

 

A workshopon ezt a Koncepciótervet szeretnénk ismertetni, illetve megvitatni 

az élelmiszeripari technológiában és a gépgyártás technológiában jártas 

szakemberekkel. 

 

  



              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A workshop célja: 

- Párbeszéd kezdeményezése a résztvevő szakemberek között az 

eredmények megvitatására, 

- Az eredmények nemzeti szintű megvitatása a projekt során elkészült 

Koncepcióterv alapján 

 a ”Jövő Élelmiszeripari Gyára” kutatási infrastruktúrájának 

szervezeti kialakításának ismertetése 

 a kutatási infrastruktúrához szükséges néhány kiválasztott műszaki 

megoldás elvárt teljesítmény követelményeinek i megvitatása. 

 

 

A workshop időpontja:  2013. december 9. 

14:00 – 16:30 
 
Helyszín:  Vidékfejlesztési Minisztérium 

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 

 

 

Program 
 

A program szorosan kapcsolódik a VM Élelmiszer-feldolgozási Főosztálya által 

délelőtt szervezett ”Innovációs Nap” rendezvényhez. 

  

 

14:00 - 14:05 

Köszöntő, a workshop céljának ismertetése 

 

14:05 - 14:15 

„A Jövő Élelmiszeripari Gyára” kutatási infrastruktúrája tervezett működése, 

szolgáltatásai - a kutatási infrastruktúra kiépítéséhez szükséges elemek 

ismertetése 

/dr. Sebők András – Campden BRI Magyarország/ 

 

Jövő Élelmiszeripari Gyárához szükséges kutatási infrastruktúrát alkotó új 

kísérleti feltételek elvárt tulajdonságai 

 

14:15 - 14:40 

Kísérleti üzemek az élelmiszeriparban alkalmazható fejlett gépgyártás-

technológiai megoldások kifejlesztéséhez, kipróbálásához és oktatásához 

 



              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:15 – 14:30 

Intelligens érzékelő-hálózat és kiterjesztett érzékelő-infrastruktúra a 

műszaki berendezések és kísérleti üzemek működtetéséhez 

/Berczeli Attila – Campden BRI Magyarország 

 Viniczay Zsolt – SEACON Europe/ 

 

14:30 – 14:40 

Robotizáció és Automatizálás 

/dr. Géza Haidegger – MTA SZTAKI/ 

 

14:40 - 14:50 

Új üzleti modellek és élelmiszerfeldolgozási stratégiák 

/dr. Sebők András – Campden BRI Magyarország/ 

 

14:50 – 15:00 

Túl a talizmánokon. Mitől lesz versenyképes a jövő élelmiszeripari vállalata? 

Szoft és hard elemek. 

/dr. Péczely György - A.A. Stádium Kft./ 

 

15:00 – 15:10 

Kutatási infrastuktúra az élelmiszerfeldolgozási hulladék csökkentését szolgáló 

megoldásokhoz 

/Jasper Anita – Campden BRI Magyarország/ 

 

15:10 – 15:20 

A fenntarthatóság jelentősége a Jövő Élelmiszeripari Gyárában – A környezeti 

hatások vizsgálatát szolgáló kutatási infrastruktúra az élelmiszeripari 

fenntartható fejlődés megvalósítására 

/Homolka Fruzsina – Campden BRI Magyarország/ 

 

15:20 – 15:30 

„Virtuális és kibővített (augmented) valóság” – Élelmiszeripari igények és 

alkalmazási lehetőségek 

/dr. Sebők András – Campden BRI Magyarország/ 

 

15:30 – 16:15 

Konzultáció 

 

16:15 – 16:30 

Összegzés, workshop zárása 

  



              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérjük az alábbi regisztrációs lap kitöltését, amennyiben a délutáni 

programon is részt kíván venni. 

 

Regisztráció 

 

A ”Jövő Élelmiszeripari Gyára” szervezeti és műszaki 

kialakítása 
 

workshop 
 

 

Jelentkező adatai 

  

 

 

Név:   

Cégnév:   

Beosztás:   

Tel.:   

Fax.:   

E-mail:  

 

 

 

Jelentkezési határidő: 2013. december 6. 

 

 

Kérjük, jelentkezését faxon (+36 1 433 1480), vagy e-mailben az alábbi címre 

szíveskedjen visszajuttatni: a.jasper@campdenkht.com. 

mailto:a.jasper@campdenkht.com

