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1. A magyar zöldség-gyümölcs ágazat helyzetének elemzése 

A zöldségágazat jó, míg a gyümölcs közepes évet zár 2017-ben, így a zöldség-gyümölcs 

ágazat jobb évet fog zárni 2017-ben, mint 2016-ban. Az összes megtermelt termékmennyiség 

megközelíti a 3 millió tonnát. 

A zöldség-gyümölcs ágazat főleg a kézimunka igényes növényfajoknál komoly munkaerő 

gondokkal küzd, mint mennyiségben, mint minőségben. Jelentős fejlesztések maradnak el 

emiatt az ágazatban. Az éghajlatváltozás miatt is komoly erőfeszítéseket kell tenni a jég- és 

viharkárok, aszály, valamint az új kórokozók és kártevők kártételének csökkentése érdekében. 

Ezen fejlesztések jelentős költségekkel járnak. Továbbra is óriási gond a zöldség-gyümölcs 

ágazatban meglévő feketekereskedelem (25-30%) rendkívül magas aránya, annak ellenére, 

hogy több pozitív intézkedés is született ennek visszaszorítására. Megoldás csak az ágazatot 

szabályozó teljes adóreform hozhat, melynek egyik legfontosabb eleme a zöldség-gyümölcs 

termékek áfájának 5%-ra történő csökkentése. A zöldség-gyümölcs ágazathoz kapcsolódó 

pályázatok elbírálása megkezdődött, az ígéret szerint ez a folyamat fel fog gyorsulni, így 

várható, hogy 2018-2019-ben jelentős beruházások fognak megvalósulni. Így megbízható 

termeléssel, jobb minőségű árualappal tudja majd kiszolgálni a zöldség-gyümölcs ágazat a 

vevőket, fogyasztókat, feldolgozóipart. 

A vásárlási szokásokban az elmúlt években jelentős változások történtek, a vásárlók többsége 

ma már megnézi vásárláskor, hogy a termék honnan származik, valamint azt is, melyik 

termelő termelte. A következő években a külső megjelenés mellett várhatóan felértékelődik a 

beltartalom is (íz, vitamintartalom, héj vastagság stb.). 

Gyümölcságazat 

A téli fagyok ellenére tavasszal jó kilátással kecsegtetett a gyümölcságazat. A március végi 

termőrügyek alapján végzett termésbecslés szinte minden gyümölcsfajnál rekordtermést ígért. 

Az április közepi fagyos idő országosan mintegy 20-25%-os terméskiesést eredményezett.  A 

klímaváltozás hatásának is betudható, hogy szinte minden gyümölcsfaj 1-2 héttel korábban 

virágzott, virágzásuk „összeesett” (együtt virágzott a meggy az almával), így a hűvös, szeles 

idő miatt a beporzás sem volt kielégítő még ott sem, ahol a fagy nem okozott károkat. A rossz 

termékenyülés miatt sokkal nagyobb volt a természetes gyümölcshullás, mint lenni szokott. A 

fagy nem egységesen jelentkezett országszerte, hanem csak bizonyos körzetekben, így 

legjobban a cseresznye-, meggy- és almaültetvényeket és kevésbé vagy egyáltalán nem az 

őszibarack-, kajsziültetvényeket sújtotta, a szilva ültetvényeknél inkább termékenyülési 

gondok voltak. 

Az időjárási viszonyok a nyár, ősz folyamán átlagosnak mondhatók, habár helyenként voltak 

jég és viharkárok, aszály is az ország jelentős részén okozott főleg minőségi károkat. Nagy 

szükség lenne (ami várhatóan a jövő szezonra elkészül) az országos jégelhárító rendszerre, 

mert az évenként jelentkező 45-50 milliárd mezőgazdaságot érintőkár jelentősen 

mérsékelhető lenne. Az aszály ellen pedig az öntözött területek nagyságát kellene növelni. 

2017-ben 820-850 ezer tonna volt a gyümölcstermelés hozama. Átlagot hozott az alma 520-

530 ezer tonna, a meggy 65 ezer tonna, kevesebb lett a körte, cseresznye, szamóca, dió. Több 

lett az átlagnál a kajszi, őszibarack és a bodza. Növény egészségügyi gondok az átlag körül 

adódtak. Kevesebb gond volt a gombásbetegségekkel, több a molyokkal, atkákkal. 
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A piac összességében kiegyensúlyozott volt. Almánál (főleg az ipari alma), meggynél 

(kompót) az árak is lényegesen jobbal voltak, mint egy évvel korábban, ez annak köszönhető, 

hogy Európában is e növényfajoknál lényeges terméskiesések voltak a tavaszi fagyok miatt.  

Így akinek nem volt jelentősebb elemi kára, az 2017-ben az jó szezont tudott zárni.  

Szabadföldi zöldség 

Mivel a szabadföldi zöldség közel 70%-a öntözhető (főleg az ipar számára termelt 

növényfajoknál: zöldborsó, csemegekukorica, ipari paradicsom), így itt jobbak lettek az 

eredmények. 

Kiemelkedik az ipari paradicsom 120-125 ezer tonnás eredménnyel. A legnagyobb területen 

termelt csemegekukorica az előzetes számok alapján meghaladta az 520 ezer tonna 

betakarított mennyiséget. A hagymafélék, gyökérzöldségek is jobb eredményt produkáltak, 

mint egy évvel korábban és mivel augusztustól-októberig végig kedvező volt az időjárás a 

betakarításhoz, rendkívül jó minőségben lehetett betárolni e növényfajokat. A kiültetett 

káposztafélék területe tovább csökkent, így a betakarított mennyiségek is csökkentek. 

2017-ben a görögdinnye területe 7-8%-kal, csökkent 2016-hoz képest, a betakarított 

mennyiség 205-210 ezer tonna, mely nagyon jó minőségű volt az idén. A termelők még sem 

elégedtek, mert a termelői árak (főleg az áruházláncok árversenye és az export késői indulása 

miatt) jelentősen alacsonyabbak voltak, mint 2016-ban, főleg a szedések kezdetekor. 

A káposztafélék és gyökérzöldségek betakarítása 80-90%-os napjainkban. Itt vannak olyan 

főleg káposztafélékhez tartozó fajok, melyek, „lábon tárolhatók”, így télen is szedhetők 

fagymentes időben.  

A szabadföldi zöldség betakarított mennyisége 2017-ben 1600-1650 ezer tonna. 

Hajtatott növények 

A hajtatott növényeket 3600-3700 ha-on termeltek a gazdák. Az elmúlt években a területet 

tekintve enyhe csökkenés tapasztalható, ugyanakkor a technológia korszerűsítéseknek 

köszönhetően a termésmennyiség az elmúlt 5-6 évben átlagában 12-15%-kal növekedett. 

Jelentősen nőttek a paradicsom hozamai (terület csökkenés mellett), valamint a paprikafélék, 

salátafélék uborka, hozamai is nőttek. Jelentős csökkenés következett be területet illetően a 

hajtatott káposztaféléknél. A hajtatás produktuma várhatóan 440-450 ezer tonna lett 2017-

ben. 

A gombaágazat kisebb növekedést produkálva (1-3%) ~30 ezer tonna körül zárt 2017-ben. 

2. A szaktanácsadók továbbképzésének helye a FruitVeB stratégiájában 

A felzárkóztatás leggyorsabb és leghatásosabb módszere a gyakorlati szaktanácsadás 

megerősítése, a szaktanácsadók továbbképzése és rajtuk keresztül a tagok képzése. A 

szaktanácsadási továbbképzésnek elsődleges célja, hogy a TÉSZ-eknél levő szaktanácsadók 

(alkalmazottak, szolgáltatási szerződéssel rendelkezők), olyan képzésben részesüljenek, 

mellyel saját TÉSZ-üknél teljes körű információt tudjanak adni a termelő tagoknak. A 

szaktanácsadók továbbképzése tehát kulcsfontosságú kérdés annak érdekében, hogy a 
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korszerű ismeretek minél előbb eljussanak a gazdákhoz, ezzel is segítve az ágazatot stratégiai 

céljainak elérésében.  

A FruitVeB 2014-2020 közötti időszakra elkészített stratégiai terve a következő fontosabb 

célokat tűzte ki a zöldség-gyümölcs ágazat versenyképességének növelése érdekében: 

- A termelés csökkentésének megállítására, a technikai és technológiai 

korszerűsítéseknek növelésével. 

- A klímaváltozás negatív hatásainak csökkentése. 

- Öntözés növelése, korszerűsítése, korszerű tápanyag gazdálkodással összekötve. 

- Az ágazat export képességének növelése, új piacok keresése (főleg a megújuló 

feldolgozott terméknek). 

- Új termeléstechnológiai elemek alkalmazásával (új fajták fedett berendezések 

létesítése) a termesztési szezon bővítése. 

- A legmagasabb ágazati integráció megteremtése először a termelés, majd később az 

értékesítés területén is. 

- Jelentősen növelni kell a zöldség-gyümölcs termékek hozzáadott értékét, a 

feldolgozott, a frissen csomagolt, félkész termék arányának bővítését, alkalmazkodni 

kell az új fogyasztási, vásárlási szokásokhoz. 

- A kor követelményeinek megfelelő informatikát sokkal jobban be kell bevonni a 

termelés és marketing eszközök közé. 

- Növelni kell az ágazati eltartó képességet, növelni kell a vidéki foglalkoztatást. Ennek 

érdekében be kell kapcsolódni a vidéken élők képzésébe, hogy a megújult 

technológiát, technikát alkalmazni tudják. 

A stratégiai célok elérése érdekében a FruitVeB olyan képzési programot kíván nyújtani a 

TÉSz-ek szaktanácsadói részére, amely segítségével a legkorszerűbb technológiai és egyéb 

ismeretekre tehetnek szert a képzésben résztvevők. 

3.1. A szaktanácsadói továbbképzések tematikája (2018) 

A zöldség-gyümölcs ágazat rendkívül szerteágazó (sok növényfaj, sokféle cél: friss piacra 

termelés, termelőüzemi feldolgozás, hűtő- és konzervipar részére), ezért jól differenciált 

továbbképzésre van szükség. Képzési tervünket ennek megfelelően több részterület 

érintésével dolgoztuk ki:  

1) Egyes növényfajokhoz kötött technológiai továbbképzés:  

 Egy-egy speciális növényfajhoz-csoporthoz kötött a konkrét technológiát érintő, 

gyakorlati bemutatóval egybekötött továbbképzés. Például szamócatermesztés 

technológiai kérdései, diótermesztés korszerű technológiájának bemutatása. 

 Modulokból álló továbbképzés, a termesztéstechnológiai egyes elemeinek 

elméleti kérdései: pl. tápanyagutánpótlás, növényvédelem, áruvá készítés, stb. 

 Általános technológiai kérdések: integrált termesztéstechnológiai kérdések 

kiskultúrás termesztésben, öntözés és vízgazdálkodás, törvényi szabályozási, 

adózási és egyéb üzemvezetési kérdések stb. 
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2) Összes zöldséget és gyümölcsöt érintő általános kérdések tárgyalása:  

 A hazai kereskedelem és az exportpiacok kívánalmainak történő megfelelés 

 A termesztés és a korszerű Post Harvest eljárások összefüggései 

 Áruminőség, nyomon követhetőség, élelmiszerbiztonság, eredetvédelem kérdései 

 Jogszabály értelmezések (öntözés, növényvédelem, támogatások, adózás, stb.) 

3) Termeléshez kötött szakmai utak, tanácskozásokon való részvétel (bel- és 

külföldi) 

 A szaktanácsadók továbbképzésében fontos szerepet tölt be a hazai és a külföldi 

konferenciákon, tanácskozásokon való részvétel annak érdekében, hogy a 

legfrissebb kutatási eredményekkel ismerkedhessenek meg a képzésben 

résztvevők. 

 Fontosnak tartjuk azokat a külföldi szakmai utakat, kiállításokat beemelni a 

képzésbe, ahol a nemzetközi innovációkkal, jó gyakorlatokkal ismerkedhetnek 

meg a szaktanácsadók.  

4) Együttműködés felsőoktatási intézményekkel és kutatóintézetekkel 

 A felsőoktatási intézmények (Corvinus Egyetem, SZIE, DE, stb.) és az ágazatban 

működő Kutatóintézetek általános és speciális témákban. 

 A törvényi szabályozás változásainak ismertetése és gyakorlati alkalmazásának 

kérdéseiben lehetnek a szaktanácsadók és ezen keresztül a gazdák segítségére. 

3.2. Tervezett rendezvények  

A 2018-as évre tervezett programjaink hazai és nemzetközi projekteket egyaránt 

tartalmaznak. 

1. táblázat: A szaktanácsadók továbbképzési programterve 

Dátum Rendezvény megnevezése időtartam 

(óra) 
tervezett 

költség (Ft/fő) 

Központi rendezvények 

március Szezonnyitó konferencia 8 70 000 

május Integrált termesztés kiskultúrás termesztésben 8 70 000 

augusztus  FarmerExpo – szakmai konferencia 8 105 000 

augusztus A Magyar Paprika Napja  8 70 000 

november Szezonzáró konferencia 16 140 000 

Külföldi szakmai utak 

május izraeli szakmai út 40 500 000 

május lengyelországi szakmai út - gyümölcs 32 400 000 
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szeptember lengyelországi szakmai út - zöldség 32 400 000 

november spanyolországi szakmai út 40 500 000 

nov. 21-23 ICOP Konferencia Rotterdam Hollandia Nove 40 400 000 

Hazai zöldségtermesztési szakmai programok 

február 22-23. Téli felkészítés 16 140 000 

március Gombatermesztés szakmai nap 8 70 000 

április Spárga szakmai nap. Ruzsa 8 70 000 

május Görögdinnye szakmai nap 8 70 000 

június Kápia paprika szakmai nap 8 70 000 

június Hajtatott paradicsomtermesztés  8 70 000 

július  Fokhagyma szakmai nap  8 70 000 

augusztus Ipari Paradicsom szakmai nap 8 70 000 

szeptember Vöröshagyma, gyökérzöldségek szakmai nap 8 70 000 

szeptember Salátatermesztők szakmai napja  8 70 000 

október Gyökérzöldségek szakmai nap.  8 70 000 

október Hajtatás szakmai nap 8 70 000 

október Torma szakmai nap 8 30.000 

Hazai gyümölcstermesztési szakmai programok 

március Merre tovább Szabolcsi alma…? 8 40 000 

március  Meggytermelők évnyitó rendezvénye 8 40 000 

május  
A cseresznyelégy és a Drosophila suzukii elleni 

védekezés technológiája 
8 70 000 

május 
Vértetű és pajzstetű elleni védekezés intenzív alma 

ültetvényekben    
8 70 000 

június  
A szilva fajtahasználat kérdései, perspektivikus 

szilvafajták 
8 70 000 

július  Felelős növényvédőszerhasználat a gyümölcsösökben 8 70 000 

augusztus 
Az alma tárolása, a tárolhatóságot javító 

termesztéstechnológiai elemek alkalmazása  
8 70 000 

szeptember Dió szakmai nap – Lengyeltóti 8 40 000 

október  Gyümölcsösök talajművelése és tápanyagutánpótlása 8 70 000 

november Az alma metszése, mint a termésszabályozás alapja 8 70 000 

november Az alma növekedés- és termésszabályozása 8 70 000 

A változás jogát fenntartjuk! 


