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1. Bevezetés 

A FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács 

Alapszabálya számos feladata között az alábbi célt is megfogalmazza: 

„(19) Marketing programot állít össze és hajt végre, amellyel a zöldség-gyümölcs fogyasztás 

növelését és ezzel az ágazat sikeres működését alapozza meg. Tevékenysége során kiemelt 

hangsúlyt fektet arra, hogy az egészséges táplálkozást megalapozó zöldség-gyümölcs 

fogyasztás mértéke a társadalom étrendjében tovább növekedjen, és a zöldség-gyümölcs 

ágazatban mind inkább elterjedjenek az integrált termelési, a bio- és egészséges termesztési 

valamint a környezet- és fogyasztóbarát termesztési technológiák.” 

A szakmai Szervezet eddigi tevékenysége során számos sikeres marketing programot hajtott 

végre itthon és külföldön. A FruitVeB zászlóshajói a Termelők Értékesítő Szervezetei, 

melyek a 2003. május 26-i 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete 

szerinti Közép-Magyarország (HU1), Alföld és Észak (HU3), valamint a Dunántúl (HU2) 

NUTS1 régióban működő a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, 

és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet (a továbbiakban: tanácsi rendelet) 35. cikkében meghatározott és az alapján 

kiegészítő nemzeti támogatást vehetnek igénybe működési alapjuk kiegészítésére. Az idézett 

rendelet 1.§ (1) bekezdésben meghatározott támogatás legalább 60 százalékát kutatási, 

szaktanácsadási, marketing tevékenységre, minőségtanúsító védjegyek kialakítására 

ellenőrzési rendszerük kialakítására, és értéklánc menedzsment fejlesztésére kell fordítani. A 

támogatás igénybevételének feltétele, hogy a szakmaközi alapon végrehajtott termék 

marketingprogram költségeiből a termelői szervezet által vállalt rész érje el a programban 

érintett termékekből a termelői szervezet által a megelőző évben értékesített termékei 

értékének a programban résztvevő összes szervezet által értékesített összes érintett termék 

értékéhez viszonyított arányát, de legalább az 1.§ (1) bekezdésben meghatározott igénybe vett 

támogatás 10 százalékát. 

A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló rendelet 

jogalkotóinak szándéka szerint az érintett szervezetek akkor vehetnek igénybe kiegészítő 

nemzeti támogatást, ha a közösen megvalósított termékmarketing programjuk a zöldség-

gyümölcs ágazatban elismert szakmaközi szervezet közreműködésével kidolgozott 

termékmarketing-programmal összhangban van. Ennek az összefogásnak köszönhetően 2016 

szeptemberétől 2017. decemberéig valódi szakmai összefogásban megvalósuló, országosan 

meghirdetett programokat hajtottunk végre a termék-marketing területén.  

Az elmúlt két év sikerére alapozva kidolgoztuk 2018-es akciótervünket annak érdekében, 

hogy partnereink a FruitVeB szakmaközi szervezettel közösen az idén is hatékonyan 

valósíthassák meg közösségi marketing programjukat. 
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A 2018-ban tervezett programok összesítő táblázata  

 

Keretösszeg Megnevezése Keretösszeg Megnevezése Keretösszeg Megnevezése Keretösszeg

2 000 000 Ft BSI futóprogramok 10 000 000 Ft
filmkészítés

5 000 000 Ft

1 000 000 Ft Farmerexpo 2 000 000 Ft
Nagy Sportágválasztó (4 

rendezvény)
2 000 000 Ft Áruházlánci kóstoltatás

1 500 000 Ft Paprika, paradicsom

1 500 000 Ft Külföldi: Kígyóuborka

2 000 000 Ft Wadkanz 1 000 000 Ft

500 000 Ft
World Food Moszkva

2018. szeptember 17-20. 5 000 000 Ft
Spartan futás 1 000 000 Ft Meggy kóstoltatás 2 000 000 Ft

1 000 000 Ft

Spanyolországi 

tanulmány út
5 000 000 Ft

MTK női kézilabda csapat 1 000 000 Ft
Alma (szabolcsi alma)

3 000 000 Ft

500 000 Ft Lengyelországi tanulmányút 5 000 000 Ft Futniszép 1 000 000 Ft
Dinnye 

1 000 000 Ft

ICOP  konferencia 2 000 000 Ft Egyéb
500 000 Ft

Fruit Logistica Berlin 

2019. február 20 000 000 Ft

Egyéb 4 000 000 Ft Piackutatás a földrajzi árujelzők ismertségéről2 000 000

Szabolcsi alma hirdetések 2 000 000

10 000 000 Ft Tervezett keretösszeg* 35-40 000 000 Ft Tervezett keretösszeg 20 000 000 Ft Tervezett keretösszeg 20 000 000 Ft

* a választott programok függvényében változik

Megnevezése

1. projekt: 3*3

MDOSZ -  GYERE 

program

Honlapok 

továbbfejlesztése, facebook 

híresember arcprojekt 

(Kozák Danuta)

Óvodai projekt

Kismama projekt MAVE

Egyéb

Moravcsik Alapítvány

Középiskolai projekt

Tervezett keretösszeg

Hazai:

5 000 000 Ft

4. projekt: termékpromóció2. projekt: Kiállítások 3. projekt: Sportversenyek

DSE programok 2 000 000 Ft



A 2018-AS MARKETING PROGRAM TEVÉKENYSÉGEK RÉSZLETES LEÍRÁSA 

1. PROJEKT: 3X3 PROGRAM 

A FruitVeB évek óta működteti a nemzetközi 5aDay program magyar adaptációjaként 

született és ma már elég széles körben ismert, „Naponta 3x3” fogyasztásnövelő programot, 

amellyel a magyar zöldség-gyümölcs ágazat szereplőit a közösségi marketing eszközeivel 

támogatja. A kampány célja felhívni a lakosság figyelmét a hazai termékek vásárlásának 

fontosságára. Kiemelten fontos feladat a másodlagos célcsoport elérése is. Az érintett 

korosztály médiahasználati szokásait figyelembe véve célszerű azokat a kommunikációs 

csatornákat kell igénybe venni, amelyeket ez a célcsoport tájékozódásra használ.  Ennek 

érdekében tovább fejlesztjük és informatívabbá tesszük honlapjainkat és Facebook oldalunkat 

is. 

HONLAPOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE, FACEBOOK AKTIVITÁS – 2 000 000 FT 

A 2017-ben elkezdett honlapfejlesztés folytatásaként 2018-ban a 3x3 program oldalának 

szakmai tartalmakkal történő frissítését tervezzük. Ebben a munkában a Magyar 

Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) és a Magyar Védőnők Országos Egyesülete 

(MAVE) segítségére egyaránt számítunk. 

A Facebook fejlesztéseként az oldal menedzselését szakemberekre szeretnénk bízni és 

hirdetésekre is nagyobb anyagi keretet szeretnénk megnyitni annak érdekében, hogy minél 

több embert elérhessünk általa. 

HÍRESEMBER ARCPROJEKT – 1 000 000 FT 

A Naponta 3x3 program célja a magyarországi termelők zöldség és gyümölcs termékeinek 

fogyasztás ösztönzése, valamint az egészséges táplálkozás fontosságának propagálása. A 

projekt a nemzetközi 5aDay program hazai megfelelője, mely egyszerre valósít meg 

agrárgazdasági és népegészségügyi célokat. 

A "Fogyasszon naponta 3x3-féle zöldséget, gyümölcsöt!" fogyasztásnövelő kampány 2018. 

évi tervezése során bővíteni kívánjuk a programjainkat azzal is, hogy az egyes 

célcsoportoknak szánt üzeneteket más-más híresember kommunikáljuk majd: 

Kozák Danuta ötszörös olimpiai, tizenegyszeres világ- és tizennégyszeres Európa bajnok, aki 

az elmúlt 2 évben a program arcaként szerepelt, kismamaként a Magyar Védőnők Országos 

Egyesületével közös programok arca lesz. Tóth Ádám Spartanfutó segítségével célozzuk meg 

a középiskolás korosztályba tartozó fiúkat, míg az MTK NB I-es női kézilabda csapata a 

középiskolás lányokat célzó programunkban lesznek. 

A kampány egyszerű üzenettel éri el a közönséget, ‘Fogyassz naponta háromszor háromféle 

zöldséget és gyümölcsöt az egészségért!’. Az üzenet könnyebb betarthatóságáról mostantól 

egy, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségével kötött megállapodásunk gondoskodik, 

melynek keretében fogyasztásajánló programot indítunk el több közösségi média felületen 

(Facebook, Instagram), a www.3x3.hu weboldalon és egy mobilapplikáció segítségével is. 

Valamint az MDOSZ saját szervezésű programjain is részt veszünk támogatóként és 

kóstoltatásokkal egyaránt. 

  

http://www.3x3x.hu/
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KISMAMA PROJEKT –  1 000 000 FT 

A 3x3 program kiemelten szeretne a 2018-as évben a kismamákra és a csecsemők táplálására 

koncentrált programot indítani. A nemzetközi gyakorlatban ugyanis a magyar szokásoknál 

hamarabb, már 1 éves kor alatt megismertetik a kisdedeket a friss zöldségekkel és 

gyümölcsökkel, így ezek elfogadottsága később is sokkalta nagyobb, mint Magyarországon. 

A Magyar Védőnők Országos Egyesülete közreműködésével megvalósított projekt 

kidolgozása még folyamatban van. 

ÓVODAI PROGRAMOK – 1 000 000 FT 

A 3x3 program keretében óvodai programokat (életmód nap) is szervezünk. Az óvodai 

programok szintén fontos részét képezik a Naponta 3x3 program tevékenységeinek. 

Támogatjuk az egészen fiatal korcsoportokba tartozók egészséges táplálkozásra való 

nevelését, mely során kiemelt figyelmet fordítunk a szülők tájékoztatására is. 

közreműködésével megvalósított projekt kidolgozása még folyamatban van. 

KÖZÉPISKOLAI PROJEKT – 2 000 000 FT 

A középiskolai programok kapcsán fontos, hogy ezeknek a projekteknek a hasznát már 

néhány év múlva tapasztalhatjuk, hiszen ez a korcsoport 5-10 éven belül potenciális, önellátó 

fogyasztóvá fog válni, így nagy jelentősége van a velük folytatott foglalkozásoknak, 

programoknak az életmódjuk kialakításában.  

A fogyasztási szokások megváltoztatását kisgyermekkorban kell elkezdeni, majd a kamaszkor 

elejétől célszerű a tudatos vásárlóvá válást is segíteni. Ebben az életkorban már kialakulnak 

azok a nemi különbségek, amelyek később is meghatározzák a fogyasztói és a vásárlói 

magatartást, ezért a fiúkat és a lányokat más-más programmal célozzuk meg. A fiúk számára 

a Spartan futó Tóth Ádám lesz a vélemény vezér, a lányokat pedig az MTK női kézilabdázó 

lányai segítik majd a helyes életmód és a fogyasztói szokások kialakításában. Mindkét 

célcsoport esetében korszerű info-kommunikációs eszközök alkalmazásával kívánjuk 

eljuttatni a 3x3 program üzeneteit. 

MORAVCSIK ALAPÍTVÁNY _ PSYCHART 24 FESTŐMARATON – 500 000 FT 

A Moravcsik Alapítvány közel 3 évtizede foglalkozik a pszichiátriai problémákkal küzdő 

emberek társadalmi elfogadottságának javításával. A cél elérése érdekében 2018-ban már 7. 

alkalommal kerül megrendezésre a PsychArt 24 Festőmaraton, ahol 24 órán keresztül a 

festészet a megértéhez és az elfogadáshoz szükséges közös tevékenység.  

A Moravcsik Alapítvány programjain való részvételünk egyesíti a promóciós és a karitatív 

tevékenységet. A programokon kóstoltatással jelenünk meg, melynek keretében tájékoztatást 

is nyújtunk az egészséges táplálkozás fontosságáról. 

 

MDOSZ - GYERMEKEK EGÉSZSÉGE (GYERE) PROGRAM -  1 000 000 FT 

AZ MDOSZ 2015 szeptemberétől pedig Szerencsen indította el a három évre szóló, 

gyermekkori elhízás megelőzését célul kitűző projektjét, GYERE-Gyermekek Egészsége 

Program néven, a világ legnagyobb, az elhízás megelőzését szolgáló hálózata, az EPODE 

hazai programja keretében. A rendezvénysorozathoz csatlakozva 2018-ban is kóstoltatással és 

a 3x3 program népszerűsítésével veszünk részt az elhízás elleni megelőző programsorozatban. 
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2. PROJEKT: MEGJELENÉS KIÁLLÍTÁSOKON ÉS VÁSÁROKON 
 

HAZAI MEGJELENÉS 

FARMEREXPO – DEBRECEN, 2017. AUGUSZTUS 17-20. 

XIII. HORTICO ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS KERTÉSZETI SZAKKIÁLLÍTÁS 

A Farmer-Expo szakkiállítás évek óta a leglátogatottabb szakmai kiállítások közé tartozik. A 

program évről évre bővülő palettáján olyan szakmai rendezvények szerepelnek, amelyek az 

egyes, szűkebb területein tevékenykedő szakemberek számára adnak módot az új ismeretek 

elsajátítására, a legújabb kutatási, termelési eredmények vagy egyéb, a gyakorlatban 

közvetlenül hasznosítható tapasztalatok megismerésére. Ilyen a HORTICO Zöldség-

Gyümölcs Kertészeti Szakkiállítás is, amely hiánypótló jelleggel a kertészeti ágazat számára 

biztosít átfogó szakmai fórumot. 

A kiállítás hivatalos honlapja: www.farmerexpo.hu/ 

AKTIVITÁS: Megjelenés kiállítóként vagy látogatóként 

Részvételi díj 

kiállítóként: 100.000 Ft+Áfa+termékár 

látogatóként: 0 Ft+Áfa/fő 

KÜLFÖLDI MEGJELENÉS 

WORLD FOOD MOSZKVA 2018. SZEPTEMBER 17-20. 

A kiállításon 37 ország 224 vállalata ad teljes körű áttekintést a gyümölcs és zöldség 

kínálatról. A World Food Moszkva kiállításon belül helyezkedik el a gyümölcs és zöldség 

speciális kiállítás, amely a kereskedelmi szakembereket is vonzza. 

A kiállítás hivatalos honlapja: http://www.world-food.ru/en-GB/about/sections/frukty-i-

ovoshchi.aspx 

AKTIVITÁS: Megjelenés látogatóként  

Részvételi díj: 

látogatóként: 400.000 Ft+Áfa/fő 

FRUIT ATTRACTION MADRID, 2018. OKTÓBER 23-25. 

A Fruit Attraction 3 napos rendezvény, melynek a madridi Feria de Madrid ad otthont. A 

kiállítás a gyümölcs- és zöldség feldolgozás legsikeresebb és legkorszerűbb termékekeit 

mutatja be. A spanyol gyártók és forgalmazók mellet az európai és a világ más országából 

érkezett kiállítók is színes választékkal jelennek meg a rendezvényen. 

A kiállítás hivatalos honlapja: https://10times.com/fruit-attraction 

AKTIVITÁS: Megjelenés kiállítóként és látogatóként  
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Részvételi díj: 

kiállítóként: 800 000 Ft+Áfa 

látogatóként: 400 000 Ft+Áfa 

FRUIT LOGISTICA BERLIN 2019. FEBRUÁR 6-8. 

Európa legnagyobb élelmiszeripari kiállítása, melyen 2018-ben több, mint 3 000 kiállító és 

közel 80 000 látogató vett részt, a FruitVeB szervezésében 75 tagunk vett részt a 

rendezvényen. 

A kiállítás hivatalos honlapja: www.fruitlogistica.de/  

AKTIVITÁS: Megjelenés kiállítóként vagy látogatóként  

Részvételi díj 

kiállítóként: 650.000 Ft+ Áfa + a képviselők kiutazása és szállása 

látogatóként: 250.000 Ft+Áfa/fő 

SPANYOLORSZÁGI TANULMÁNYÚT – 2018. NOVEMBER 

A tanulmányút célja a spanyolországi Alméria tartomány zöldségtermesztésének 

tanulmányozása. 

AKTIVITÁS: Megjelenés látogatóként  

Részvételi díj 

látogatóként: 500.000 Ft+Áfa/fő 

LENGYELORSZÁGI TANULMÁNYÚT – 2018. JÚNIUS ELEJE 

A tanulmányút célja a lengyelországi zöldség- és gyümölcstermesztés, valamint az ott 

működő TÉSz-ek működésének  tanulmányozása. 

Részvételi díj 

látogatóként: 400.000 Ft+Áfa/fő 

  

http://www.fruitlogistica.de/
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3. PROJEKT: PROMÓCIÓ SPORTVERSENYEKEN  

BSI FUTÓVERSENYEK 

BSI által rendezett eseményeken kölcsönös előnyök érdekében együttműködünk. A FruitVeB 

a BSI (mint az események szervezői) számára almát biztosít a résztvevők részére, a BSI pedig 

reklámfelületeket biztosít a FruitVeB részére ugyancsak az alábbi eseményekkel 

kapcsolatban. 

A BSI biztosítja az alábbiakat: 

A BSI a saját online és nyomtatott felületein minden rendezvényhez kötődő alkalommal 

kommunikálja a Naponta 3x3 programot, minden rendezvény online plakátján megjeleníti azt.  

A 2018-as év folyamán megrendezésre kerülő programok közül 5 verseny rajtszámán 

megjeleníti a 3x3 program logóját. Minden alkalommal, minden rajtcsomagban elhelyezik 

annak szórólapját. A 2.000 fő résztvevőszám feletti versenyeken kiállítási lehetőséget biztosít, 

valamint minden alkalommal a rajt és/vagy a cél helyszínén elhelyezi a program molinóját, a 

versenyek útvonalán pedig a függőtábláit. 5 alkalommal a BSI online hírlevelében, a 

BSInfóban Naponta 3x3 program hirdetést jelentet meg, a www.futanet.hu weboldalon a 

rendezvények kiírásánál a társszponzorok között megjelenteti a FruitVeB linkelt logóját a 

www.fruitveb.hu webcímre mutatva. A Fuss Velünk! 2018. tavasz-nyár kiadványában is 

hirdetési helyet biztosít. 

A 33. Telekom Vivicittá Városvédő Futás és a 33. WizzAir Budapest Félmaraton facebook 

oldalán 1-1, az eseménnyel kapcsolatos posztot jelentet meg a Naponta 3x3 programról. 

Valamint a 13. FittAréna műsorfüzetében 1/1 oldal tematikus hirdetést biztosít. 

Az alábbi események előzetes hírleveleiben 1-1 alkalommal megjeleníti a program hirdetését. 

 

A FruitVeB  biztosítja az alábbiakat: 

• Minden résztvevő induló csomagjában 1 db alma elhelyezése. 

• A 2000 fő feletti programokon termékkóstoltatás. 

Tervezett rendezvények  

2018.01.14. 3. Zúzmara Félmaraton és Futófesztivál, Budapest – kb. 3.500 fő 

2018.03.22-25. 11. Balaton Szupermaraton – kb. 5.500 fő 

2018.04.14-15. 33. Telekom Vivicittá Városvédő Futás, Budapest – kb. 25.000 fő 

2018.05.05. 11. Intersport Tour de Tisza-tó, Tiszafüred – kb. 2.000 fő 

2018.06.02. 21. Kékes csúcsfutás – kb. 2.000 fő 

2018.06.03. 7. K&H mozdulj! kerékpáros nap, Gárdony – kb. 3.000 fő 

2018.06.10. 25. K&H mozdulj! maraton- és félmaratonváltó, Budapest – kb.9.000 fő 

2018.06.16. Brutálfutás 7.0 Nyáregyháza– kb. 2.000 fő 

2018.08.04. 9. Velencei tóúszás és túratriatlon, Gárdony – kb. 2.500 fő 

2018.09.09. 33. Wizz Air Budapest Félmaraton – kb. 17.000 fő 

2018.09.22. 7. kerületi Futó- és Gyaloglónap – kb. 2.000 fő 

2018.10.28. 11. Intersport Túranap és terepfutás, Budapest-Pilis – kb. 1.000 fő 

2018.11.17. 13. FittAréna, Budapest – kb. 4.500 fő 

2018.11.24-25. 15. Balaton Maraton és Félmaraton, Siófok – kb. 7.500 fő 
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NAGY SPORTÁGVÁLASZTÓ 

A Nagy Sportágválasztó célja minél többeket buzdítani a sportolásra, egy helyszínen 

lehetőséget adva közel 100 sportág kipróbálására.. Ismét lesznek vizes medencék több 

sportágnak teret adva (kajak-kenu, sárkányhajó stb.), lesz sípálya, lovarda, mászófal, továbbá 

az érdeklődők a küzdősportok és a labdajátékok sokaságával is megismerkedhetnek. Lesznek 

olimpiai és nem olimpiai, szabadidős és versenysportok, nőiesebb és férfiasabb sportok 

egyaránt, ami biztos, itt mindenki megtalálhatja a korához, erőnlétéhez, testfelépítéséhez 

leginkább illő sportágat. A sportági helyszíneken érdekes bemutatókat, nyílt edzéseket láthat a 

közönség, de ami a lényeg, edzői jelenlét mellett minden sportágba bele is lehet kóstolni. A 

rendezvényen lehetőség nyílik a találkozásra, sőt együtt sportolásra a helyszínen megjelenő 

olimpikonokkal, élsportolókkal. 

Tervezett rendezvények 

2018.02.24 Föld Alatti Futás  - kb. 2 000 fő 

2018.05.13 14 év - 14 km EU Futás - kb.4 000 fő 

2018.05.25-26  Budapesti Nagy Sportágválasztó – kb. 20 000 fő 

2018.07.01 Szent László Napi Futás – kb. 1 500 fő 

2018.09.01 Vadaspark futás – kb. 1 000 fő 

2018.09.14-15  Budapesti Nagy Sportágválasztó – kb. 20 000 fő 

2018.10.23 Kolonics György Emlékfutás – kb. 4 000 fő 

2018.11.03 Halloween RUN - kb. 2 000 fő 

Magyar Diáksport Szövetség 

A 2017. évhez hasonlóan az országos döntő rendezvénysorozatán veszünk részt. A többnapos 

rendezvény kiváló lehetőség arra, hogy az egészséges táplálkozást, ezen belül a zöldség-

gyümölcs fogyasztást népszerűsítsük. 

A diáksport szövetség kiadványaiban elhelyezett hirdetésekkel az általános iskolásokat és 

szüleiket is el tudjuk érni. 

A rendezvények időpontjának egyeztetése folyamatban 

WadkanZ Terepfutás 

A WadkanZ terepfutóversenyek célja a sporton túl az adott versenyhelyszínek természeti 

értékeinek megismertetése a résztvevőkkel. Ez a szemlélet a környezetére és életmódjára 

tudatosan tekintő résztvevőket vonz, így könnyen elérhető a versenyeken a főképp 30 év 

feletti felnőttekből álló, egészségtudatos, zöldség- és gyümölcsfogyasztásra nyitott lakossági 

réteg. A versenyek során minden résztvevőnek haza zöldségekből és gyümölcsökből készült 

terméket vagy friss almát biztosítunk, valamint a Naponta 3x3 program szórólapját. A 

WadkanZ facebook oldalán a versenyek előtt posztot jelentet meg a programról.  

Tervezett rendezvények 

2018.04.07. PERON Félmaraton, Biatorbágy – kb. 500 fő 

2018.09.16. WadkanZ Trail Viadukt, Biatorbágy – kb. 500 fő 
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Spartan futás 

A Spartan futók célja, hogy példát mutassanak a fiataloknak, hogyan készülhetnek fel a 

mindennapi élet és a munka teremtetteakadályokra. A 2018-as versenyek helyszínén történő 

megjelenéssel szeretnénk a középiskolás nemzedéket elérni, felhívni a figyelmüket arra, hogy 

a versenyzés mellett az egészséges táplálkozás is az felkészülés fontos része. A program arca 

Tóth Ádám OCR versenyző, aki eredményei mellett életmódjával is példát mutat a 

következő nemzedék számára.  

Tóth Ádám a Spartan Race hivatalos magyarországi nagykövete. A Világbajnoki pontverseny 

3. helyezettje, 2017-ben több mint 10 külföldi versenyen 8 országban képviselte eredményesen 

hazánkat. Az OCR csúcseseményét, a 2017 novemberében Spártában (Görögország) 

megrendezésre került SPARTAN RACE TRIFECTA hétvége mindhárom versenyszámát 

megnyerte. A 2017-es Andorrában megrendezésre került Európa Bajnokságon 5. helyezett, 

illetve a hazai rendezésű extrém akadályfutó versenyeken 12-szer állt rajthoz, amelyből 11-et 

megnyert. 

MTK NB I: Női Kézilabda Csapat  

1946-ban a Magyar Posztó női együttese már MTK színekben indult a bajnokságban, de a 

szakosztály csak négy ével később alakult meg a Kelenföldi Goldberger játékosaiból. 1955-ben és 

1958-ban megnyerték a nagypályás bajnokságot. A kispályás csapat 1960-ban bajnoki címet 

szerezett, de néhány év múlva kiesett az első osztályból. 1967-ben visszakerült, de 1970-ben 

megszűnt. 

Az MTK női kézilabda csapata az MB I.-ben játszik, ahol e népszerű sportág segítségével lesz 

alkalmunk népszerűsíteni a korszerű táplálkozást, ezen belül a zöldség-gyümölcs fogyasztást. A 

versenyzők példájának segítségével a középiskolás lányok elérése a célunk. 

Futni Szép! - Balaton Maraton 

A Futni Szép! kezdeményezés a Tihanyi Félmaratonnal indult, kis versenyből nőtte ki magát 

országosan keresett versennyé, mely mellé létrehozták a Szigligeti Félmaratont is. Mindkét 

esemény évente egy alkalommal kerül megrendezésre. A Futni Szép! versenyei a precíz 

szervezés, a rendezvények alatti kiemelkedő ellátás és a bőséges, de nem túlságosan nagy 

létszámú résztvevői szám miatt kedveltek. 

A Naponta 3x3 program az alábbi versenyeken képviselteti magát kóstoltatással és a 

rajtcsomagokba kerülő szóróanyagokkal, valamint a versenyek előtti facebook oldalakon 

(mindkét versenynek külön oldala van) megjelenő posztokkal. 

Tervezett rendezvények 

2018.05.26. IV. Knauf Tihanyi Félmaraton – kb. 3 000 fő 

2018.09.15. III. Mapei Szigligeti Félmaraton – kb. 3 000 fő 
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4. PROJEKT: TERMÉKPROMÓCIÓ 

FILMKÉSZÍTÉS 

A NT rendeletében meghatározott növényekről pr filmet készíttetünk, amely kiállításokon, 

illetve a TÉSz-ek saját promócióiban is felhasználhatók. A programra az Agrármédia Kft. 

adott ajánlatot az alábbiak szerint: 

Célunk olyan filmek készítése, melyek ösztönzik a zöldségek és gyümölcsök fogyasztását, 

ezáltal azok megvásárlását. További cél a TÉSZ-ek szakmai háttérének megismertetése, 

valamint az egészséges táplálkozás népszerűsítése. Fontos cél, hogy ellássuk a webet és a 

közösségi médiát filmanyagokkal, illetve alapja legyen több fajta marketing kampánynak. A 

filmek elkészítése mellett az Agrár Hírnök c. nyomtatott magazin minden számában 1/1 oldal 

(A4) megjelenést biztosítunk, valamint az elkészült anyagokat weboldalunkon is bemutatjuk. 

Meggy promóció 

Éttermi és nyilvános kóstoltatás – szervezés és előkészítés alatt. 

Áruházlánci kóstoltatás 

A 2016-2017 évekhez hasonlóan 2018-ben is szervezzük áruházlánci kóstoltatásokat. A 

felmerült igények alapján fogjuk meghatározni az akciókban résztvevő áruházláncok körét, a 

kóstoltatások helyszíneit és időtartamát. 

Tervezett kóstoltatások: alma, paprika, paradicsom, uborka 

Szabolcsi almapromoció 

Szervezés és előkészítés alatt: piackutatás és hirdetések 

Dinnye promóció 

Szervezés és előkészítés alatt. 

Földrajzi árujelzők kutatás és promóció 

Szervezés és előkészítés alatt. 

Reméljük, hogy ennek a marketingprogramnak a kidolgozásával hozzá tudunk járulni a a 

TÉSz-ek sikeres működéséhez és egyben segítséget nyújtunk minden magyar fogyasztó 

egészségesebb élelmiszerrel történő ellátásához. 

Budapest, 2018. április 18. 

FruitVeB csapata 
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1. melléklet 

A termékmarketingbe bevont termékek jellemzői 

 

Promotált 

termékek 

A marketingprogramba bevont zöldség-gyümölcstermékek 

bemutatása 

Paprika A paprika tradicionális magyar termék, e mellett a hajtatásban történt 

technológiai fejlesztéseknek köszönhetően ma a zöldségágazat egyik 

zászlóshajója. Hazai fogyasztása az exportra is hatással van. A promóció 

elsősorban a fehér és a kápia  típusú paprikákra épül, melyeket 

áruházláncokban történő kóstoltatásokkal, ismertetőanyagok kiosztásával, 

szezon-naptárakkal lehetne még ismertebbé és kedveltebbé tenni. Cél a 

különböző fajták és felhasználási lehetőségek bemutatása. Ez egyrészt köthető 

a lecsó szezonhoz, másrészt ezen felül be lehet mutatni, mire lehet még 

használni a paprikát (krém; mártás; sült-töltött paprika; stb.). A 

marketingprogram központi elemei a kóstoltatások, melyek kiváló alkalmak a 

különböző fajták bemutatására. Ezen keresztül az eladások növelésére is, 

mivel a tapasztalatok szerint kóstolás után  sokan vásárolnak. A friss paprika 

kóstoltatása mellett tervezünk látványkonyhás megjelenéseket, ahol különböző 

konyhai elkészítési lehetőségeket mutatnánk be. A médiumok (nyomtatott és 

online sajtó; TV; rádió; stb.) és közismert személyek (táplálkozási szakértők; 

séfek; stb.) bevonása segítené a hazai paprikával kapcsolatos ismeretek – 

minőség és élelmiszerbiztonság, fajták, élettani hatások, felhasználási 

lehetőségek – széles körű terjesztését. 

Paradicsom Az Európai Uniós csatlakozás után a szabadföldi étkezési paradicsom 

termesztése gyakorlatilag megszűnt, már csak kistermelői helyi piaci 

értékesítésben lehet ilyen árut találni. A hajtatott zöldségek közül a paradicsom 

termesztése és értékesítése ment át a legnagyobb átalakuláson. A termőterület 

a felére csökkent, jelenleg 400-450 hektáron hajtatnak. Jellemző trend a 

technológia korszerűsödése: a hagyományos „fóliás” visszaszorulóban van, azt 

fokozatosan felváltja az üvegházi intenzív talajnélküli termesztés. A fürtös 

fajták aránya mára meghaladja az 50 %-ot. Egyre nő a cherry típusokat 

termelők száma is, így a nyári időszakban már 50 % a magyar áru részesedése. 

A technológiai fejlesztéseknek köszönhetően a termésmennyiség évről-évre 

enyhe növekedést mutat. 

A FruitVeB által korábban a hazai fogyasztási szokásokról készített 

felmérésekből megállapítható, hogy a vásárlók a nyári-őszi időszakban keresik 

és elsősorban nyersen fogyasztják, hetente kb. fél és 1 kiló közti mennyiséget. 

A beszerzés elsődleges helyszínei a hipermarketek vagy a helyi piacok. A 

marketingprogram célja a friss fogyasztás népszerűsítése, valamint az, hogy a 

nyári/őszi időszakban a paradicsom általános fogyasztási cikké váljon a 

fogyasztók körében.  

Görögdinnye Annak ellenére, hogy az évezred eleji termőfelület a felére csökkent és a 

külpiacok egy részét elvesztettük, volumenét tekintve még mindig a 

legjelentősebb export zöldségfélénk, a termés 40-50 %-a évről-évre 

külföldre kerül. A termelési kedv nagyban függ az olcsó import áru 

piacainkon való megjelenésétől, valamint a megelőző év időjárásától.  

A marketingprogram elsődleges célja a belföldi termelés és fogyasztás 

növelése. A dinnye klasszikus „kánikulagyümölcs”, fogyasztása a nyári 

forróságok idején jelentősen megugrik.  Azonban a fogyasztókban 
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tudatosítani kell, hogy a hazai dinnye nem csak a hőségidőszakokhoz 

kötődik, hanem a teljes nyári szezon mindennapos fogyasztási cikke lehet. 

Ebben új fogyasztási formák (gyümölcssaláták; dinnyés desszertek; levek) 

bemutatása is segíthet. A program keretében fel kell hívni a figyelmet a  

magyar áru kiváló minőségére, a dinnyefogyasztás egészségügyi és élettani 

hatásaira.  Ezt kiemelt médiakampány és tájékoztató anyagokkal kiegészített 

áruházi kóstoltatások segítségével kívánjuk elérni. 

Gomba A termesztett gomba sajátos, egyedülállóan karakteres ízű és illatú 

élelmiszer. Gasztronómiai értéke kiváló, tápértéke és étkezési hatása 

kedvező. Fogyasztható nyersen önálló ételként, ideális társa húsoknak, 

zöldségeknek, igazi ételkülönlegesség, felhasználása határtalan. Mivel 

modern körülmények között termesztik, ezért fogyasztása biztonságos és 

frissen is egész évben elérhető, így a téli vitaminhiányos időszakban sem 

kell lemondanunk a friss termékekről! A gomba kiváló vitamin- és 

ásványianyag-forrás, másrészt remek húspótló is.A promóció célja egyrészt 

a belföldi fogyasztás növelése, másrészt pedig a különböző gombafajták és 

azok élettani, jótékony egészségügyi hatásainak megismertetése.  

A promóció során jelen növény esetében fokozottan hangsúlyozni kell az 

öko/biotermesztés előnyeit és lehetőségeit.  

Alma Azzal ma már szinte mindenki tisztában van, hogy milyen nagy kincs és 

mennyire egészséges az alma. Azonban a jótékony egészségügyi hatások 

ismertetése mellett nagy szükség van a szezonalitással, különös tekintettel a 

fajtákkal kapcsolatos ismeretek terjesztésére, annak érdekében, hogy a 

vásárlók tisztában legyenek azzal, mikor mit keressenek. Ha a fogyasztó 

ismeri a fajtákat, tudja, melyik savasabb, melyik édesebb, akkor 

célirányosan olyan típusú almát vásárol, amely az adott felhasználási 

módnak megfelel (friss étkezésre; sütésre; stb.). Gyakran előfordul, hogy 

nem ízlésének vagy céljának megfelelő almát vásárol, hiszen külsőre nem 

tudja, mire számítson, így elfogyasztva azt kiábrándul és elpártol a 

gyümölcstől. Emiatt különösen fontos a hatékony almapromóció. Az alma 

promócióra a legjobb alkalom a szeptember és az október, mikor nagyon 

sok fajta friss hazai alma áll rendelkezésre, illetve ilyenkor már szinte ez az 

egyedüli gyümölcs, amelynek szezonja van. 

Szilva A szilva mintegy 5000 éve termesztett kultúrnövény, igen széles körűen 

felhasználható gyümölcs, táplálkozás élettani értéke nagy. A világ 

szilvatermése 10-12 millió tonna körüli, az Európai Unió termelése ennek 

mintegy 15 %-át adja. Hazánkban 7,6 – 7,7 ezer ha-on termelünk szilvát, az 

összes gyümölcstermesztés  8–9 %-át a szilva adja, az alma után a meggy 

mellett a legnagyobb volumenben termesztett gyümölcsfaj. Az 1990-es évek 

eleji 150 ezer tonnás évi átlag a 2000-es évek végére 60 ezer tonna körüli 

mennyiségre zuhant. Jelentősebb növekedés azóta sem tapasztalható. A 

fogyasztás is nagyon alacsony, 1,9 kg/fő/év. 

Pedig a friss fogyasztáson kívüli felhasználási lehetőségek skálája széles, 

készíthető belőle lé, befőtt, lekvár, dzsem, aszalvány és nem utolsó sorban 

párlat. Vitamintartalma a ringló típusok kivételével nem kiemelkedő, 

táplálkozás élettani értékét magas élelmi rost és ásványianyag tartalma adja. 

Káliumban különösen gazdag, de nagyobb mennyiségekben tartalmaz 

kalciumot, foszfort, cinket és magnéziumot is. A gyümölcsben képződő 

különböző flavonoidok (kvercetin, antociánok) antioxidáns hatása segít 

megelőzni vagy csökkenteni a gyulladások kialakulását. Rendszeres 

fogyasztása szabályozza a szervezet sav-lúg arányát és a keringési rendszert, 

csökkenti a szív- és daganatos betegségek kialakulásának kockázatát. 

A szilvaültetvények korszerűsítésre szorulnak, annak érdekében, hogy a 
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minőségi és mennyiségi termelés felé mozduljon el. 

Meggy A meggytermesztés volumenét tekintve a magyar gyümölcságazat egyik 

gerince. A magyar meggy értékes tulajdonságokkal bír, íze és beltartalmi 

értékei világszinten is kimagaslóak. Legnagyobb felvevőpiaca korábban 

Németország és Oroszország voltak, utóbbi irányába az embargó bevezetése 

óta az értékesítés nehézkessé vált. Mind a hazai fogyasztásban, mind a 

külpiacainkon (német, osztrák, balti, orosz, ukrán) lehetséges és szükséges 

egy célirányos termékmarketing elindítása. A fajtahasználatunk 

átgondolásra szorul, az észak-keleti régió hagyományos fajtái gyakran 

összeérnek a német, lengyel szezon első negyedével, harmadával, ami piaci 

zavart okoz, ráadásul ez az arány tovább romlott.  

A beltartalmi vizsgálatok szerint a magyar meggyfajták nyersen és 

feldolgozott formában (konzerv; sűrítmény; mirelite) is több antioxidánst 

tartalmaznak, mint a versenytársak fajtái. Ezért mind táplálkozásbiológiai, 

mind áruértékük lényegesen magasabb az egyéb európai és amerikai 

fajtákénál. A promóció célja, hogy a hazai nemesítésű meggyfajták 

egészségre gyakorolt kedvező hatásait ismertesse, egyedülálló mivoltát 

hangsúlyozza itthon és Európa-szerte. 

Bodza A bodzát az élelmiszeriparban színezésre, szörpök, sűrítmények készítésére használják. C-

vitamin-tartalma a citrus gyümölcsök duplája, vastartalma szintén magas. Világviszonylatban 

ültetvényszerű termesztésben elsősorban a fekete bodza - Sambucus nigra L. - terjedt el. A 

fekete bodzát elsőként az 1890-es években az Amerikai Egyesült Államokban kezdték el 

üzemszerűen termeszteni. Bodzanemesítéssel 1954-ben Dániában foglalkoztak először, amit 

1957-ben az ausztriai kísérletek indítása követett. Az Európa Unió tagországai közül 

meghatározó mennyiséget Ausztriában és Magyarországon termelnek, emellett kisebb 

területek vannak. Dániában, Hollandiában, Lengyelországban, Németországban és 

Szlovákiában. Magyarországon honos növény, az ország valamennyi területén megtalálható. 

Hatékonyan csak a nyirkosabb, tápanyagban gazdagabb, jó vízgazdálkodású területeken lehet 

termeszteni. 

A promóció célja a bodza egészségre gyakorolt kedvező hatásának bemutatása, egyedülálló 

mivoltának hangsúlyozása nemcsak itthon, hanem Európa-szerte is. A program másik célja, 

hogy a bodza feldolgozott formában (lekvár; lé) általános fogyasztási cikké váljon. 

A promóció során jelen növény esetében fokozottan hangsúlyozni kell az öko/biotermesztés 

előnyeit és lehetőségeit. 
 

Kajszibarack Magyarországon a kajszibarack tradicionális termék nagy fejlődési 

lehetőségekkel. A magyar fajták egyre keresettebbek az európai piacokon. 

A kajszibarack nemzeti értéktáras minősítésű, az egyik legmagyarabb 

növény. A magyar termés 70%-át az ipar használja fel, 30%-át értékesítik a 

friss piacon. Ezért is fontos felhívni a figyelmet a szezonban, a friss és a 

befőzési időszakban e gyümölcs értékeire, mivel igen sokféleképpen lehet 

felhasználni.  

A marketingprogram célcsoportja és célja is kettős, legfontosabb, hogy 

termelői oldalon további ültetvények telesítésére kell koncentrálni; míg 

fogyasztói oldalon egyrészt a friss fogyasztás népszerűsítése, másrészt pedig 

a befőzés újra népszerűvé tétele. 

Szamóca . A magyarországi szamócatermés döntő része belföldön kerül értékesítésre, 

elsősorban friss fogyasztásra szánt áruként. Az értékesített mennyiség 25-

30%-a importtal egészült ki. Az import beszállítások jelentős része a 

magyar szezon előtt, április-májusban realizálódik. A marketingprogram 

célja kettős, egyrészt a friss szamóca fogyasztásának népszerűsítése, 

másrészt a szamócabefőzés újra népszerűvé tétele. 
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2. melléklet 

A NT ágazati marketing projektjének eljárásrendje 

Marketing-stratégia elfogadását követően a marketing-stratégia alapján történik a marketing 

akcióterv kidolgozása. Az akcióterv a marketing bizottság javaslatai alapján kerül 

összeállításra és a TÉSZ Főbizottság hagyja jóvá. 

Jelen javaslat nem a lebonyolítás ügyrendjére vonatkozik. célja az áttekinthetőség és 

nyomonkövethetőség biztosítása. 

Javaslat az ügymenetre: 

Árajánlatok bekérése, értékelése, döntés a nyertes ajánlatról 

árajánlat kérése: ügyvezető 

értékelés előkészítése: Marketing Bizottság 

döntés: ügyvezető elnökség 

Minden nettó 500 000 Ft-ot meghaladó megrendelés esetén 3 árajánlat bekérése szükséges a 

vállalt feladat, a vállalási ár, a teljesítés helyének és időpontjának megjelölésével. 

Szerződéskötés 

szerződéstervezet előkészítése: ügyvezető 

szerződés jóváhagyása: elnök, ügyvezető és ügyvéd 

szerződések aláírása: elnök 

A szerződésben szerepelnie kell az alábbi szövegnek: 

„Ezen szerződés a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról 

szóló az 53/2016. (VII. 21.) FM rendelet keretében valósul meg.” 

Ha a szerződéstervezetet a szerződő partner írja, azt minden esetben ellenőriztetni kell dr. 

Kator Zoltánnal. 

Szerződés teljesítése 

dokumentáció készítés  

 beszámoló az eseményről, foto dokumentáció: projektvezető 

 pénzügyi dokumentumok kiállítása és archiválása: pénzügyi vezető 

teljesítésigazolás kiállítása (a szerződésben szereplő adatok szerepeltetésével): 

projektvezető, elnök 

pénzügyi teljesítés 

 kifizetés jóváhagyása: elnök 

kifizetés lebonyolítása: pénzügyi munkatárs 

A számlán szerepelnie kell az alábbi szövegnek:  

NT marketing: az akciótervben megjelölt feladatokra (pl. kóstoltatás). 
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Elszámolás a TÉSz-ek felé 

A TÉSZ-ekkel kötött szerződések értelmében a FruitVeB havonta teljesítésigazolást állít ki az 

elvégzett feladatok megjelölésével (3. pont szerint). 

Az ügyvezető összesíti a projektvezetők jelentéseit (minden eseményről képes beszámoló 

készítése kötelező), majd jóváhagyásra megküldi az elnök(ség)nek. Jóváhagyás után a TÉSZ-

ek teljesítésigazolást állítanak ki, ami alapján számlázunk az alábbi táblázatban foglalt 

időrendben. 

Felelős: elnök, pénzügyi vezető 

 

Résszámla 

sorszáma Teljesítés dátuma 

Teljesítés igazolás 

visszaküldésének 

határideje 

Számla 

kiállításának kelte 
Fizetési határidő 

1. 2018.06.30.    

2. 2018.09.30.    

3. 2018.12.20.    

 

Budapest, 2018. április 18. 


