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A Digitális Élelmiszerlánc Oktatási, Kutatási, 
Fejlesztési és Innovációs Intézet (DÉOKFII, angol 
nevén Digital Food Institute) 2020. április 1-jén 
kezdte meg működését az Állatorvostudományi 
Egyetemen. Az állatorvosi közegészségügy hazai 
letéteményeseként az Egyetemnek kiemelt szerepe 
van az élelmiszerlánc-biztonsági képzés napraké-
szen tartásában és folyamatos fejlesztésében.
Az Intézet fő feladata, hogy élelmiszerlánc-vizsgá-
ló, adatelemző, oktató, kutató, fejlesztő és innová-
ciós központként biztosítsa az agrár- és élelmiszer-
gazdaság szereplőinek gyakorlati támogatását, 
digitalizációs lehetőségeinek fejlesztését és az élel-
miszerlánc szemléletű, digitális technológián alapu-
ló komplex állatorvosképzést.
Az Intézet az élelmiszerlánc-biztonsági adatokkal 
kapcsolatos elemzéseket és kutatásokat integrálja 
az élelmiszerlánc mentén, valamint új szintre eme-
li a hálózatos együttműködést ezen a területen. 
Ehhez modern adatelemzési módszereket alkalma-
zunk, szoros együttműködésben hazai és külföldi 
kutatási, ipari és hatósági szereplőkkel.

Tevékenységeink

AdATelemzés és AdATmegoszTás

Az adatokon és azok elemzésén alapuló döntésho-
zatal az agrár-élelmiszerszektorban is megkerülhe-
tetlenné vált. Az adatvezérelt termelés a hatékony-
ság növelése és a mindennapi gyakorlatok megvál-
toztatása mellett megváltoztatja a folyamatokat: 
az üzemirányítást, a termékpályák üzleti modelljét 
is. Az adatvezérelt gazdálkodás jövedelemezőségét 
a termelés, előállítás közben keletkezett adatok 
biztosítják. Ehhez biztosítani kell az üzemszintű 
adatgyűjtést, az üzemirányítási alkalmazások fej-
lesztését és használatát a gazdaságok vezetésében 
és a döntések előkészítésében. Az élelmiszergaz-
daság adatainak gyűjtése és elemzése nemcsak az 
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egyes szereplők általi felhasználása miatt értékes, 
hanem fontos mindezen adatok lánc-szintű fel-
dolgozása, számítástudományi módszerekkel való 
elemzése, és az eredmények beépítése is a különbö-
ző élelmiszerlánc-biztonsági döntéshozatali folya-
matokba. Ehhez fontos az élelmiszerlánc szereplőit 
összekötő, a köztük lévő bizalmi hidat megteremtő 
adatmegosztó szervezet kialakítása, melyet az új 
Intézet maradéktalanul ki fog tudni elégíteni. A 
különböző elemzések és vizsgálatok végső célja a 
partnerek döntési folyamatainak támogatása pl. a 
termeléshatékonyság növeléséhez.

Hogyan illeszthető az adatelemzés a sertés-
ágazatba? 
A sertéstelepek az elmúlt évtizedekben maguk is 
folytattak adatgyűjtést, melyek alapján döntéseket 
hoztak. Ezek az adatok több esetben főleg egysze-
rű jelentések és riasztási rendszer alapját képezik 
(pl. azon kocák kiszűrése, melyek nem fogyasztot-
ták el a takarmányt). 
A gyűjtött adatok elsősorban a szaporításhoz 
köthetők: fedeztetési, fialási, leválasztási adatok, 
melyek alapján tervezhetők a telepi munkák is. A 
leválasztás utáni időszakban a döntések alapját 
leggyakrabban a hízók súlya, a takarmány fogyá-
sa és az elhullott egyedek száma adja. Számos más 
jellegű adat keletkezik egy telep működése során, 
főképp a telepirányítási rendszereknek köszön-
hetően. Azonban más, további elemzések alapját 
adó adatok is keletkeznek a sertéstelepeken; ilye-
nek például a nem rögzített/elemzett reprodukci-
ós adatok (visszabúgások, vetélések, halvaszüle-
tések), gyógyszerfogyási, takarmányozási adatok 
(beleértve a takarmány minőséget is), vágóhídi 
adatok, melyeket ritkán dolgoznak fel döntéstámo-
gatási célokból. Ahhoz, hogy széleskörű elemzése-
ket végezhessünk, nagyon fontos, hogy az elemzési 
igényekhez megfelelően strukturált adatokat rög-
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zítsünk. A rendszerben lévő adatok kifinomultabb 
jelentések elkészítését is lehetővé teszik, ameny-
nyiben nemcsak az állatokhoz szorosan kapcsoló-
dó adatok, hanem a környezeti adatok (pl. hőmér-
séklet, páratartalom stb.) is komplex feldolgozásra 
kerülnek. Ezek segítségével például lehetőség nyíl-
hat megérteni a vetélések típusát, okát, a leválasz-
tás előtti mortalitási mintákat vagy a nem-produk-
tív időszakokat.

ÚjonnAn felmerülő kockázATok AzonosíTásA 
Az újonnan felmerülő kockázatok azonosítása 
komplex feladat, mely nagyfokú szakértelmet és 
interdiszciplináris megközelítést igényel. A folya-
mat célja összetett: a humán és állati egészség 
védelmén túl inputot ad a stratégiai tervezéshez 
és elemzéshez, döntéselőkészítő folyamatokhoz, 
kockázatbecsléshez és a megfelelő kockázatkeze-
lési intézkedések meghozatalához. Az azonosítási 
folyamat alapvetően a különböző adat- és infor-
mációforrásokból származó újonnan felmerülő koc-
kázatokat mutató jelzések összegyűjtéséből, majd 
strukturált szűrési folyamatok során ezen esetek-
ből az intézkedést igénylő újonnan felmerülő koc-
kázatok kiválasztásából áll. Az újonnan felmerülő 
kockázatok detektálását és elemzését szöveg- és 
adatbányászati módszerekkel végezzük.  
Jelenleg számos adatbázis hálózatalapú elemzé-
sével jutunk hozzá a lehetséges újonnan felme-
rülő kockázatokkal kapcsolatos információkhoz. 
Adatbázisunk alapját napi 90.000 hír (2200 webol-
dalról, 50 nyelven) adja, melyek egy előzetes szűré-
sen esnek át, mely során az élelmiszerlánccal, állat-
egészségüggyel, élelmiszerbiztonsággal, állatorvo-
si közegészségüggyel (Veterinary Public Health) 
kapcsolatos hírek kerülnek további elemzésre. Az 
ezekkel kapcsolatos módszertanok, algoritmusok 
kidolgozása és gyakorlati alkalmazása Intézetünk 
állandó feladatai közé tartozik. Az újonnan felme-
rülő kockázatok iparág- és vállalkozás-specifikusak 
is lehetnek, így az azonosítási folyamataink nem 
univerzálisak. A partnerek igényei alapján az azo-
nosítási folyamat és az azonosított kockázatok fel-
dolgozása is testreszabható. 

food HTA
Az adatelemzési tevékenységek mellett az Intézet 
más, komplex elemzési módszertanok alkalmazá-
sát és fejlesztését is végzi. 

Az egészségügyi technológiaértékelés módszer-
tanának (health technology assessment - HTA) 
adaptálása az élelmiszerbiztonság területére (Food 
HTA) olyan elemzéseket tesz lehetővé, mint a 
gazdasági betegségteher-számítások, élelmiszer-
lánc-biztonsági kockázatbecslési és döntéshozatali 
módszertani fejlesztések, így költség-haszon elem-
zések, kockázat-haszon elemzések és többkrité-
riumos döntéselemzések (multi-criteria decision 
analysis, MCDA). Ezekkel lehetővé válik egyes 
agrár-élelmiszeripari kockázatcsökkentési beavat-
kozások, beruházások értékelése, összehasonlítá-
sa azok költségei és várható egészségnyereségük 
alapján. A Food HTA speciális irányát képezik a 
kockázat-haszon (risk-benefit) elemzések, amelyek 
az élelmiszer-eredetű kockázatok (pl. mikrobiológi-
ai, kémiai) és pozitív hatások (pl. tápanyagok, mik-
roelemek), illetve az esetleges költségek integrált 
rendszerben való értékelését segítik.

okTATás

Intézetünk az Állatorvostudományi Egyetemi kép-
zések mellett 2021-ben egynapos képzéseket ter-
vez tartani az iparági szereplők igényeire szabva. 
Törekszünk felmérni az aktuális igényeket és nap-
rakész tudásunkat megosztani. Az élelmiszerlánc 
biztonságának megítélése, a kockázatok elemzése 
és adott esetben kezelése egyre inkább összetett, 
számítás-igényes elemzéseket, módszereket igé-
nyel. Célunk, hogy megismertessük az élelmiszer-
lánc-biztonság területén alkalmazható számítás-
tudományi módszerek tárházát, annak alapjait, 
alkalmazási lehetőségeit és korlátait.

leHeTséges AdATvezérelT kuTATási 
projekTek

Kutatás-fejlesztési innovációs tevékenységünk 
egyik fókusza élelmiszeripari termékek és azok 
előállítási folyamatának fejlesztése az állattar-
tó teleptől a fogyasztó villájáig. Ehhez automati-
kus adatgyűjtő rendszerrel táplált big data elemző 
rendszert használunk, amely a termelés teljes ver-
tikumát lefedve a szántóföldtől az asztalig képes 
információt szolgáltatni, a bemeneti adatok függ-
vényében. 
Ezen túlmenően képesek lehetünk a termelési lánc 
minden lépéséhez és résztvevőjéhez információ-
kat vagy előrejelzéseket is eljuttatni. Ha ezekkel 
az eszközökkel a váratlan eseményeket előre tud-
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juk jelezni, akkor korai beavatkozással a negatív 
hatások elkerülhetők, vagy legalább csökkenthetők 
lehetnek. 

nemzeTközi kApcsolATok

Intézetünk számos területen együttműködik az 
Európai Élelmiszer-biztonsági Hatósággal (EFSA), 
mint például: kockázatbecslés, újonnan felmerülő 
kockázatok azonosítása, stratégiai tervezés, társa-
dalomtudományi módszerek alkalmazása az élelmi-
szerlánc-biztonsági döntéshozatalban, adatelemzés 
és modellezés. Az Intézet munkatársai az EFSA 
több szakmai hálózatának munkájában jelenleg is 
részt vesznek, amelyeken keresztül számos, a koc-
kázatbecslés és a közegészségügy területén műkö-
dő európai intézménnyel is kapcsolatban állunk. A 
kiterjedt kutatói kapcsolatrendszer révén lehető-
vé válik a kétirányú nemzetközi tudásmegosztás, 
tapasztalatcsere és a nemzetközi kutatási-fejlesz-
tési projektekbe való bekapcsolódás is.

együTTműködési leHeTőségek

Intézetünk munkatársai nagy tapasztalattal ren-
delkeznek az élelmiszer-láncról, különösen a stra-
tégiai tervezés, az adatelemzés és adatmegosztás 

területein, ugyanakkor végzettségük, előképzettsé-
gük és szakmai tapasztalataik alapján valódi mul-
tidiszciplináris egységként képesek az adott prob-
lémák, kérdések, kihívások megoldásában közre-
működni. 
Munkatársaink ezáltal egyfajta hidat képeznek az 
adattudomány és az agrárium között, így elősegít-
ve a jövőbeni kutatás-fejlesztési és innovációs tevé-
kenységeket. Az élelmiszerlánc szereplőinek folya-
matszabályozás alapú élelmiszerbiztonsági rend-
szereket kell működtetniük, azonban ezek kidol-
gozottsága, hatékonysága, validitása jelentősen 
eltér egymástól. Az Intézet az ipari szereplőkkel 
együttműködésben különböző élelmiszerlánc-ter-
melési folyamatok felmérését és problémamegol-
dás fókuszú elemzését képes végezni, majd a konk-
rét probléma megoldása után megelőző szemléletű, 
élelmiszerláncban gondolkodó rendszerek kidolgo-
zását teszi lehetővé. 
A DÉOKFII igazgatói tisztségét Dr. Süth Miklós, 
igazgatóhelyettesi posztját Dr. Józwiak Ákos tölti 
be. Az Intézetről további információk érhetők el a 
DÉOKFII honlapján a 
https://univet.hu/hu/kutatas/deokfii/ linken. 
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