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A hazai gyümölcsök termésmennyisége 
(ezer tonna)

Termékek 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

Alma 214 583 545 488 300 750 585 920 520 510 512 790 - 880 

Körte 11 40 40 36 21 25 36 40 36 34 30 38

Cseresznye 8 9 11 6 12 8 15 18 15 18 14 13 - 18

Meggy 51 81 73 69 66 63 71 83 63 75 72 74 - 82

Kajszi 24 37 47 38 26 9 23 34 20 28 32 10

Őszibarack 49 62 65 63 39 12 40 48 42 37 41 25

Szilva 47 72 68 64 51 74 60 78 67 58 52 65

Szamóca 5 8 9 4 4 7 8 10 10 8 8 10

Dió 4 7 7 6 7 6 8 9 10 9 10 7

Bodza 8 9 10 8 9 11 11 15 16 20 22 22

Gyümölcs 

összesen
457 953 922 810 559 999 890 1 293 835 829 821 1 054



Idei kilátások…???
Alma

• Jelentősek a betárolt készletek, és/de magas a tárolási veszteség.

• Nyomott árak, sok akció az áruházláncokban, export minimális.

• Alacsony árak mellett, enyhén meginduló kereslet várható.

• Jövő héten beindul a léüzemi feldolgozás, „tisztulnak” a tárolók.

• Az öntözött, jó kondíciójú ültetvényekben elfogadható a 

termőrügy-berakódottság, egyébként meglehetősen gyenge.

• Ebben az évben jóval mérsékeltebb európai és hazai termés 

várható, kiegyensúlyozottabb árakkal.

• Nem lesznek rekordárak >>> olcsó sűrítmény készleten, betárolt 

étkezési készletek, kereskedelem profitvesztése

Meggy

• Az öntözött, jó kondíciójú ültetvényekben elfogadható a 

termőrügy-berakódottság, egyébként közepes.

• Ebben az évben mérsékeltebb európai és hazai termés várható, 

kiegyensúlyozottabb árakkal.

• Nem lesznek rekordárak >>> olcsó meggybefőtt/sűrítmény 

készleten.



Idei kilátások…???
Körte, cseresznye, szilva, dió

• Betárolt, áthúzódó készleteink nincsenek, így a tavalyi év idei 

kihatásai mérsékeltebbek.

• A feldolgozóipar valószínűleg szilvából és cseresznyéből is 

„bevásárolt” tavaly, így idén mérsékeltebb lehet az érdeklődés.

• A termőrügy-berakódottság ültetvény-, termőhely-, technológia 

és fajtafüggő. >>> Közepes

• Az idei piaci helyzet tekintetében az idei európai és hazai 

termés lesz a mérvadó. 

Kajszibarack, őszibarack

• Idén jó termés várható… a tavalyi gyenge termés okán

• A termőrügy-berakódottság ültetvény-, termőhely-, technológia 

és fajtafüggő. >>> kiváló - jó - közepes

• Az idei piaci helyzet tekintetében az idei európai és hazai 

termés lesz a mérvadó. 

Bodza

• Lesz néhány rossz éve…



Mennyiségében és minőségében is 

stabil árualap

Korszerű, intenzíven művelt, 

nagy termésbiztonságú (aszály, fagy, jég) 

ültetvények

• Támogatáspolitika

• Munkaerő-politika

• Kutatás-fejlesztés, szaktanácsadás

• Adópolitika

Van-e piaca a gyümölcsnek…???

Tőke

Szabályozó környezet

Munka-

erő
Szak-

tudás

Öntözés,

fagy-jégv.

Egyebek

(adózás)



Közép távú kilátások
Közép távon (5-8 év) érdemi mennyiségi bővülés nem realitás!

A jelenlegi mennyiség stabilitását kellene először megteremteni,

Stabil árualap >>> stabil piac >>> továbbépítkezés lehetősége

A jelenlegi termés, korszerű ültetvényeken, hatékony termelés 

mellett a jelenlegi termőterület felén előállítható!!! Ez a realitás!

„Külső” hatótényezők, várható tendenciák: 

• Versenytársak!!!

• Munkaerő-, tőke-, szaktudáshiány, klímaváltozás >>>

>>> bogyósok egy része eltűnik

>>> intenzív kultúrák visszaszorulása

>>> ipari gyümölcstermesztés irányába mozdulunk el.

• Dráguló munkaerő >>> megválasztja a hatékonyakat

• Gazdák elöregedése

• Ültetvények elöregedése

• A fogyasztás lassan növekszik

• Szociálpolitika <<< >>> Versenyképesség



Egyéb aktualitások

• Ültetvénytelepítési pályázatok >>> újabb kudarc

• Alacsony kamatú hitel 2020-2022. között 

• Felgyorsul a pályázatok/kifizetések ügykezelése

• Növényvédőszer-engedélyeztetése >>> szűkülő feltételek

• Öntözés >>> van fejlődés, elsősorban a felszíni vizek terén

• ÁFA-csökkentés: ???

• Őstermelői adózás

• Újabb kertészeti beruházási támogatások

• Munkaerő vs. közmunka program



Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet!


