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A magyar zöldség-gyümölcs ágazat jelenlegi helyzete 

2017-ben a zöldségágazat jó, míg a gyümölcs közepes évet zárt. Összeségében a 2017-es év 

jobb eredményeket hozott, mint a megelőző év. A megtermelt termékek mennyisége 

megközelítette a 3 millió tonnát.  

A 2018-as év gyümölcs tekintetében igen változatos, a tél végi fagyok komoly károkat okoztak 

a kajszi és az őszibarack ültetvényekben és kisebb kiesés volt tapasztalható a cseresznye és 

meggy kultúrákban. Az alma és a körte fajoknál mennyiségileg igen jó évnek nézünk elébe, az 

átlagosnál jobb termésre számíthatunk. Összességében a gyümölcs alágazat valószínűleg nem 

zár majd rosszabb évet, mint tavaly, az egyes fajoknál tapasztalt kieséseket más fajok 

kompenzálják. A zöldségtermesztésben a növényházi állományoknál komolyabb probléma 

nem volt tapasztalható, a szabadföldi állományokban azonban gondot okozott a tavaszi és nyár 

eleji-közepi nagy mennyiségű csapadék, valamint a szélsőségesen meleg időjárás is. Az ország 

egyes területein nyár közepére aszály alakult ki. A tavaszi nagy mennyiségű csapadék 

hátráltatta a talajmunkákat és a vetéseket, ennek negatív hatása leginkább a zöldborsónál 

mutatkozott, amely az utóbbi évek legrosszabb szezonját zárta. Az ipari paradicsom és a 

csemegekukorica, mint a két legnagyobb volumenben termesztett ipari zöldségnövényünk, az 

idei évben valószínűleg gond nélkül hozni fogja az elvárásokat és a többi szabadföldi 

zöldségkultúránk is általában véve jól teljesít, az időjárási anomáliák ellenére. A hajtatott 

uborka, paprika és paradicsom, mint fő hajtatott kultúrák minősége évről évre javul, a jobb áron 

értékesíthető volumen növekszik. A dinnye a csapadékos április miatt nehezen indult, de június 

20-25 táján már nagyobb mennyiségek jelentek meg a piacon. A július közepi hűvösebb 

periódusban a fogyasztás kissé visszaesett, de a hamar beköszöntő meleg időjárás hamar 

normalizálta a keresletet. A tartós meleg végül megrövidítette a szezont, Szabolcs megyén kívül 

a többi termőtájon idő előtt befejeződött a betakarítás. Az eddigi eredmények alapján úgy tűnik, 

hogy idén a zöldség alágazat is jó átlagosnak mondható évet zár majd. 

 

A kertészeti ágazat sikerét leginkább befolyásoló tényezők 

A kertészeti ágazat továbbra is komoly munkaerőhiánnyal küzd, sem mennyiségben, sem 

minőségben nem áll rendelkezésre elegendő ember. Mára biztossá vált, hogy az emberi 

munkaerő minimumra szorítása vagy egyes folyamatokból esetlegesen a teljes kizárása lehet a 

túlélés záloga. Ez technológiaváltással, gépesítéssel és automatizálással érhető el.  

A munkaerőhiány mellett jelentős probléma az éghajlatváltozás, melynek következtében 

egyrészt gyakrabban következnek be szélsőséges időjárási események. Az ilyen jelenségekkel 

szembeni védekezés igen nehéz, elméleti és technológiai felkészültséggel, monitorozással és 

riasztási lánc alkalmazásával lehet bizonyos események ellen védekezni, de ezek 

eredményessége is esetleges.  

Az éghajlat változása a megszokott növényvédelmi technológiákat is megváltoztatja. A 

környezeti feltételek változása új károsítók megjelenését és megtelepedését eredményezi, 

melyek ellen az addig használatos növényvédelmi eljárások többnyire hatástalanok vagy az 

ellenük esetleg sikeresen alkalmazható módszerek a már kidolgozott technológiákba nem 

illeszthetők be. 

A zöldség-gyümölcs fogyasztás mértékének megtartása és növelése kiemelten fontos. A 

fogyasztói szokások jelentősen megváltoztak az utóbbi 30 évben. A vásárlók első sorban a 

szemükkel vásárolnak és ha rátalálnak valami nekik tetsző termékre, azt később tudatosan is 

keresni fogják. Azonban nagy mennyiségű és homogén minőségű árualapok hiányában nem 

vagy nagyon nehezen alakítható ki az egy-egy kedvelt termékhez való ragaszkodás, mivel a 
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vásárló a kis mennyiségek gyors kifutása miatt nem tudja rendszeressé tenni vásárlását az általa 

megkedvelt termékből, és csalódottan más áruk irányába fordul. 

A fogyasztás mértékének növelésében az egyik legnagyobb gát a kertészeti termékek ára. Az 

Európai Unióban kiemelkedően magas, 27 %-os áfa miatti magas árak nagy terhet jelentenek 

az átlag jövedelmi szinten élő hazai fogyasztóknak. A zöldségek és gyümölcsök áfájának 5 %-

ra csökkentése minden bizonnyal lökést adna a fogyasztásnak is. 

A fogyasztók ismereteinek hiányossága is hozzájárul ahhoz, hogy a zöldség-gyümölcs 

fogyasztás szintje nem kielégítő. A vásárlók edukációja, a zöldség-gyümölcs fogyasztással járó 

pozitív élettani hatások ismertetése, a vásárlási szokások tudatos kialakításának ösztönzése is 

fontos része a fogyasztás mértékét megtartó-növelő stratégiának. 

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 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. 
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A szaktanácsadói továbbképzések tematikája (2019) 

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 termesztett kultúrához tartozó, 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. 

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. 

      5)  Külföldi tanulmányutak lebonyolítása 

Tanulmányútjaink során olyan helyekre kívánunk ellátogatni, ahol a hazai kertészeti 

ágazatnak valamilyen szempontból (kutatás-fejlesztés; technológia; kereskedelem) 

nézve jó példákat mutathatunk, melyeket később hazai körülményekre való adaptálás 

után itthon is sikerrel alkalmazhatnak az ágazat szereplő. 

Terveink között szerepel például a spanyol IRTA és a francia INRA kutatóintézetek 

meglátogatása, ahol elméleti és gyakorlati képzéssel egybekötött programokon 
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vehetnek részt az érdeklődők. Tervezünk szakmai látogatásokat fejlett kertészeti 

termelést folytató tagországokba, például Lengyelországba, Olaszországba, 

Spanyolországba. A szakmai látogatások keretében az érdeklődők közvetlenül az ágazat 

ottani szereplőitől, termelőktől, tanácsadóktól, kereskedőktől szerezhetnek 

információkat, ismereteket.  

A változás jogát fenntartjuk! 


