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1.) Egyes, hazai termelésű zöldségek és gyümölcsök erőteljes értékesítési zavarai 

 

 

Probléma: 
 
Az elmúlt két hétben a „pánikvásárlások” következtében a lakosság beraktározott készletezhető 
élelmiszerekből. A kereslet hirtelen és jelentős emelkedése az árak „elszabadulásához” vezetett: 
a tárolható zöldségfélék közül a burgonya, hagyma és a gyökérzöldségek, illetve a gyümölcsnél 
az alma fogytak a legjobban (más gyümölcs hazai készletből jelenleg nincs is), az ár 2-3-
szorosára emelkedett a megelőző hetekhez képest. A friss, primőr zöldségekre (elsősorban 
paradicsom, paprika, uborka) is nagyobb igény mutatkozott, de itt nem volt tapasztalható 
érdemi áremelkedés. 
 
A vásárlási roham egészen a múlt hét végéig (kb. március 20.) tartott, a hétvégén és e hét elején 
azonban már jelentős keresletvisszaesés volt tapasztalható minden zöldség- és gyümölcsfaj 
esetében, az árak meredeken zuhantak. A nagybani piacok forgalma mintegy 70-80%-kal (!) 

esett vissza, de az áruházláncok esetében is erőteljesen csökkentek a megrendelések. Primőr 
zöldségek esetében (hónapos retek, fejes saláta, újhagyma) az ilyenkor szokásos rendelések  
10-20%-a érkezik be. A bekészletezhető termékek (hagyma, burgonya, alma) ára 
visszarendeződött, míg a friss, primőr áru (paprika, paradicsom, uborka, fejessaláta) jelenlegi 

helyzetben gyakorlatilag eladhatatlanná vált. Ez a folyamat alapvetően a következő okokkal 
magyarázható:  

• a lakosság az elmúlt hetekben vélhetően a bekészletezhető élelmiszerekre (és egyéb 
betegségmegelőzéssel összefüggő) kiadásokra fordította a pénzét, így a vásárlóerő 
jelentősen csökkent, amit erősít, hogy hó végére az e havi jövedelmek elfogytak; 

• a vendéglátó egységek (szinte a teljes HoReCa-szektor) és a helyi fogyasztói piacok 
nagy része bezárt, így néhány nap alatt ez a felvevőkör is kiesett a zöldség-gyümölcs 
piacról (mely állapot vélhetően tartósan, hónapokig fent marad); 

• elsősorban a nagybani piacokon nagyon sok román és szlovák kereskedő vásárol, de a 
keresletcsökkenés – a hazaihoz hasonló okokból – ezen országokban is bekövetkezett, 
így szinte teljesen leállt a Szlovákiába és Romániába irányuló exporttevékenység. 

 
Általában – normális években – az áprilisi időszak az, amikor a primőr zöldségek piacán 
megtörténik egy nagyobb átrendeződés, az egyre nagyobb mennyiségű hazai árualap 



folyamatosan leváltja az importot, és az áruházláncoknál, illetve a nagybani piacokon is ezt 
követően szinte már csak magyar áruval találkozunk. 
 
A múlt hét végétől jelentkező hirtelen keresletvisszaesés miatt már ezen a héten kialakult ez 

az állapot, a hazai árualap már most ki tudja szolgálni a – rendkívül szerény – keresletet, sőt 

túlkínálat van a magyar termékekből. 

 
A nagybani piacok forgalmának drasztikus zuhanása és az áruházlánci rendelések erőteljes, 
50%-nál nagyobb mértékű csökkenése miatt nagy mennyiségű áru tekintetében lesznek 

(vannak) komoly értékesítési zavarok, illetve válik eladhatatlanná az áru jelentős része 
(különösen érzékenyen érinti ez a néhány napnál tovább nem tárolható primőr zöldségeket). 
 
Az elmúlt napokban kialakult értékesítési problémák előre láthatóan nem csak egy-két hétig 

fognak fennállni: valószínűsíthető, hogy a járvány fő időszakában beáll egy jelentős vásárlási 
kedv csökkenés („maradj otthon” mozgalom, stb.), ami erőteljes túlkínálatot fog 

eredményezni. Ebből kifolyólag az prognosztizálható, hogy az elkövetkező egy-két hónapban 
messze a megszokott árszint alatt fognak mozogni a piaci árak (ezt a más országok hasonló 
jelenségei miatt „ránk tolt” olcsó import erősíti), ami számottevő árbevétel-kiesést, adott 

esetben likviditási zavarokat fog okozni a kertészeti vállalkozásoknál. 
 
Az erősen visszafogott kereslet, a járvány okán megváltozott fogyasztási és vásárlási szokások, 
valamint az egyes ágazatokat érintő jelentős mértékű elbocsátások okán (a kieső jövedelem 
hatására) április-májusra akár kritikusabb helyzet is kialakulhat a zöldség-gyümölcs 

fogyasztásban. 
 
 
Megoldási javaslatok: 
 

• Az áruházláncokkal (nagyobb kiskereskedelmi egységekkel) történő kapcsolatfelvétel 
a kialakult veszélyhelyzetben, kommunikáció és tájékoztatás az irányukba a magyar 
zöldség-gyümölcs termékek árualapjáról, helyzetéről, hogy az áru a piacra juttatható 
legyen, ne pedig a megsemmisítés sorsára jusson. A nagybani piacok forgalma 
folyamatosan csökken, kispiacok és kisboltok zárnak be, az értékesítés láthatóan el fog 
tolódni az áruházláncok irányába. Ezért fontosnak tartjuk, a veszteségek csökkentése 
miatt azonnali kommunikáció elindását, hogy a kialakult veszélyhelyzetben, minél 
hamarabb csak magyar áru legyen a polcokon, ne az import miatt kelljen kidobni a hazai 
árut. A fentieket tovább indokolva: sokkal kisebb a járványügyi kockázata egy 

viszonylag zártabb láncolatban történő belföldi szállításnak (pl.: hazai termelő – 
TÉSZ/kereskedő – áruházlánc), mint az 1-2 ezer km-es távolságból utaztatott árunak. A 
járvány további súlyosbodása esetén plusz kockázat, hogy az import áruk behozatala 
egyik napról a másikra is leállhat, ami pedig belföldi ellátási zavarokba csap át. 

• A jelen helyzetben fontos információ a fogyasztó számára a termék származási országa. 
Emiatt javasoljuk a zöldség-gyümölcs termékek származási országának kötelező 

feltüntetését az üzletekben, értékesítési pontokon az árjelölők mellett. A származási 
országot mind szöveggel, mind zászlóval legyen kötelező megjeleníteni a pulton ahol 
az árura vonatkozó információk jelen vannak. Ezt azonnali hatállyal javasoljuk 
bevezetni, amellett, hogy bírságolás tekintetében a bevezetést követő 30 napig bírság 
alóli moratóriumot kapjanak azok, akik nem tesznek ennek eleget. Ezt a lehetőségekhez 
mérten ellenőrizni kell. 



• A fenti rendelkezés alternatívája lehet: az áruházláncokkal egyeztetve lehetővé tenni, 
hogy a hazai árukon a csomagoláson lehessen alkalmazni származási jelölést, 
piktogram vagy szöveg formájában. Fontos, hogy a láncok ezt a jelölési lehetőséget ne 
korlátozhassák. 

• A veszélyhelyzet várhatóan fent fog állni heteken és hónapon keresztül, ezért az 
árukivonás lehetőségét is fel kell vetni. Javasoljuk annak a lehetőségét is megvizsgálni, 
hogy van-e mód rendkívüli árukivonásra, a kieső jövedelmek támogatására, vagy pl. 
állami felvásárlásra kórházak részére. 

• Közműszolgáltatók tájékoztatása fizetési haladék nyújtása lehetőségének 
biztosításáról. Elsősorban gáz (növényházak fűtése) és áramszolgáltatás esetén. A 
jelentős árcsökkenés miatt likviditási problémák léphetnek fel. 

• Amennyiben tovább csökken a kereslet (május-júniusra), nem az lesz a kérdés, hogy 
mennyiért és mit visznek a kereskedők, hanem hogy mennyit. Hasonló helyzet alakulhat 
ki, mint a 2011. évi e-coli baktérium vagy köznapi nyelvén az „uborkaválság” idején. 
Emiatt javasoljuk – az akkori helyzethez és támogatási konstrukcióhoz hasonlóan – a 

zöldség-gyümölcs ágazatban átmeneti időre alkalmazható különleges támogatás 
intézkedés megalkotásának előkészítését, megalkotását. Ennek véghajtási szabályait 
anno az 58/2011 (VI.20.) VM rendelet szabályozta.  

• Fontos, hogy az árukivonás – a be nem takarításhoz hasonlóan – az egész zöldség-

gyümölcs ágazatra kiterjedő intézkedés legyen (a piacról történő árukivonás jelenleg a 
TÉSZ-ek operatív programjában, a válságmegelőzés és válságkezelés intézkedésen 
belül alkalmazható) A piacról történő árukivonás és/vagy be nem takarítási intézkedés 
alkalmazásának jogszabályi és vérhajtási feltételein is ebben a rendkívüli helyzetben 
enyhíteni szükséges. 

• Marketing kampányokban (pl. AMC kampány) erőteljes figyelmet kellene fordítani a 
zöldség-gyümölcsök immunrendszert erősítő hatására.  
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