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Kertészeti ágazatok kibocsátása a teljes mg-on belül 13,1%

Forrás: KSH, AKI Mezőgazdasági Számlarendszer 2. előzetes

Friss zöldség
7,1%

Friss gyümölcs
3,5%

Dísznövény és 
faiskolai 

termesztés
1,6%

Burgonya
0,9%Egyéb

86,9%

A kertészeti ágazatok kibocsátása 2018-ban 356,2 milliárd Ft volt.



A kertészet kibocsátása 2010-es áron

Forrás: KSH, Mezőgazdasági Számlarendszer második előzetes

Mrd Ft



Zöldség fajok termelési értékének aránya (2017) 

Forrás: KSH



Gyümölcs fajok termelési értékének aránya (2017) 

Forrás: KSH



Hajtatott zöldségtermelés változása

• 2017-ben: 3500-3600 hektár hajtatott zöldségtermesztés

• 2018-ban: 3500 hektár lehet

• 2017-ben: 439,5 ezer tonna hajtatott zöldségtermesztés 

• 2018-ban: 440-450 ezer tonnára emelkedhet a termés

Forrás: FRUITVEB 
becslés



Kertészeti kutatások I.

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK )

• Zöldségtermesztés: Kalocsa, Szeged fűszerpaprika-nemesítés,  
paradicsom- és hagymanemesítés, 
infrastrukturális feltételek javulása

• Gyümölcstermesztés: Fertőd, Érd, Cegléd, Újfehértó 

 génmegőrzés, vírusmentesítés, törzsültetvény-
fenntartás , nemesítés, fajtakutatás, 
termesztéstechnológia, tárolástechnológia 

 Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft.  

• Dísznövénytermesztés: 2018. okt. 11.-től



Kertészeti kutatások II.

Vidékfejlesztési Program „Innovációs operatív csoportok létrehozása és 

az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása” 

felhívás

121 db elfogadott innovációs ötlet 

• 8 db zöldségtermesztési

• 15 db gyümölcstermesztési



Kertészeti ágazathoz tartozó szakképesítések

Alap szakképzés

• Kertész

• Dísznövénykertész

• Szőlész-borász

• Kerti munkás

• Virágkötő és virágkereskedő

Ráépülés

• Gyógy- és fűszernövénytermesztő

• Zöldség- és gyümölcstermesztő

• Fűszernövény-termesztő

• Szőlő- és gyümölcstermesztő

• Virágdekoratőr

Zöldség-gyümölcstermesztő képzésről 

Zöldség-és gyümölcstermesztő a kertészet ráépülő szakképesítése 

Iskolarendszerű képzés: (3+) 1 év, iskolarendszeren kívüli képzés: 320-480 óra 

A képesítés megszerzésére az AM fenntartású iskolákban van lehetőség 

A beiskolázható tanulók száma összesen: 561 fő  



Kertészeti ágazathoz tartozó szakképesítések

• Elvi lehetőségként 16 

intézményben összesen 561 fő 

tanuló beiskolázására lenne mód.

• Jelenleg a beiskolázott tanulók 

száma 0 fő.



Zöldség-gyümölcstermesztő képzés adatai 2016-2018

• Zöldség-gyümölcstermesztő képzés 3 helyen 22 tanuló részvételével.

• A tanulók 63 % tanult AM szakképző intézményben, Baján és Nagykőrösön

• 37% egyéb fenntartású intézményben, Szekszárdon

• Szakmai vizsgát 24 tanuló tett a zöldségtermesztő, valamint a zöldség-

gyümölcstermesztő szakon, fele AM fenntartású

• Iskolarendszerű képzésre a 2018/19-es tanévben jelentkezettek száma: 0 fő (eKRÉTA)

• Iskolarendszeren kívüli képzésben, felnőttképzésben sikeres vizsgát tettek száma:

2018-ban 10 fő, 2017-ben 23 fő, 2015-ben 34 fő, 2016-ban, 2014-ben és 2013-ban 0



Szakképzés:  zöldség –gyümölcstermesztő szak

A jelentkezések elmaradásának főbb okai:

• A kertész alapképzés a zöldség-gyümölcstermesztő ráépülő szakképesítés követelménye

• Kevés az alapképzéssel rendelkező diák 

• Alacsony a ráépüléses szakképesítésre az igény

• Felnőttképzés keretében is lehet tanulni

• A kertész szakképesítéssel betölthető:

zöldségtermesztő munkakör (FEOR 6113) és a gyümölcstermesztő munkakör (FEOR 6114) 

• A kertész szakképesítés „elég” e területeken való  elhelyezkedésre



Munkaerőhelyzet a kertészeti ágazatban 2016., 2018. év

2016 2018

Felmérésben résztvevő vállalkozások/gazdaságok száma (db) 907 1396

Üres álláshellyel rendelkező vállalkozások/gazdaságok száma (db) 249 565

Üres munkakörök száma (db) 990 1571

Ebből kertészeti ágazati üres munkakörök száma (db) 31 117

Üres álláshellyel rendelkező vállalkozások/gazdaságok aránya (%) 27,5 40,5

Kertészeti ágazati üres álláshelyek aránya az összes üres álláshelyhez képest (%) 4,0 7,4



Munkaerőhiány

A kertészet fejlődését veszélyezteti, napjaink egyik fő kihívása

Megoldási lehetőségek:
• Egyszerűsített foglalkoztatás feltételeinek javítása

• A munkát terhelő adók és járulékok további csökkentése

• Közfoglalkoztatásból a versenyszférába történő átmenet
támogatása

• Közfoglalkoztatás és az egyszerűsített foglalkoztatás közötti
összhang megteremtése

• A munkaerő területi mobilitásának ösztönzése

• Szakképzés fejlesztése

• Digitalizáció, gépesítés



Öntözés  fejlesztés 

41 ezer gazdálkodó öntözött területe: 144.389 hektár (KSH: 198.000 hektár)

Újonnan öntözni szándékozott terület: 267.310 ha (Országos igény ennél

nagyobb)

(NAK felmérés)



Öntözésfejlesztési célkitűzéseink

Célkitűzések:

• Öntözést akadályozó tényezők  jelentős csökkentése - 2020-ig

• Öntözhető területek 100 ezer hektárral történő növelése - 2024-ig

Szántóföldi növénytermesztés:

Nem minden kultúra, nem minden évben igényli az öntözést.

• Gazdaságossági korlát: jó termőhelyek 

• Magas termelési értékű kultúrák: vetőmag, burgonya, csemegekukorica zöldborsó

• Felszíni vízből történő öntözésfejlesztés

Ültetvény és intenzív zöldségtermesztés:

• Jobban igénylik a kultúrák, így jobb a megtérülés.

• Vízminőségi és elérési korlát:

– Felszíni víz költséges szűrőberendezéssel alkalmas csepegtető öntözésre

– Felszín alatti vízkivétel sokkal korlátosabb



A Kormány öntözésfejlesztési intézkedései

1. 2030-ig évente legfeljebb 17 milliárd forintnyi, azaz összesen 170 milliárd forint

fejlesztési forrást biztosít a Kormány az öntözéshez kapcsolódó állami főművek

fejlesztésére (BM-AM-NAK határozta meg a megvalósítandó fejlesztéseket, ebből 13 csak

JNSZ megyét érint önállóan, 13 pedig más megyéket is)

2. 2019-2024. között összesen 34,8 milliárd forint plusz forrást biztosít a Kormány a

vízügynek az öntözési célt szolgáló infrastruktúra működtetésére

3. 2019. első félévében megkezdi működését a Nemzeti Öntözési Központ a NAIK-on belül

4. Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) -

engedélyezési eljárás elektronizálása



Öntözési engedélyhez kapcsolódó eddigi könnyítések

1. Az öntözésre vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély - az eddigi 5 év helyett - legfeljebb 20

évre is kiadható a talajvédelmi hatóság által előírt felülvizsgálatnak a vízjogi engedélyben

történő rögzítése mellett;

2. Termőföld más célú hasznosítása mentes az ingatlanügyi hatóság engedélye alól, ha a

termőföldet vízkivételt biztosító vízilétesítmény létesítése céljából veszik igénybe.

3. Ha a vízilétesítmény megépítése termőföldet érint, azonban az ingatlan nem az engedélyes

tulajdona, a tulajdonosi hozzájárulások csatolása helyett a kérelmezőnek csak arról kell

nyilatkozni az engedélyezési eljárás során, hogy rendelkezik vagy a kivitelezés megkezdéséig

rendelkezni fog az érintett ingatlan vonatkozásában a polgári jog szabályai szerinti

megállapodással.

4. Osztatlan közös termőföld esetén földfelszín alatt és felett vezetett öntözési célú

vízilétesítmény esetén valamennyi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozata helyett elég a

többségi hozzájárulás megszerzése.



Előttünk álló feladatok

• Az öntözéshez szükséges vízjogi engedélyezés további egyszerűsítése.

• Termelői öntözési közösségek megalakulásával és működésével kapcsolatos alapvető

szabályok, a résztvevő gazdálkodók jogainak és kötelezettségeinek meghatározása, termelői

öntözési közösségek létrehozásának ösztönzése.

• Harmadlagos művek felmérése, üzemeltetésének és fejlesztésének rendezése.

• A VP-ben rendelkezésre álló öntözési beruházási források felhasználásának elősegítése.

• Közép- és felsőfokú mezővizes képzési programok és öntözési szakmai továbbképzések

ösztönzése, valamint öntözésfejlesztési bemutató gazdaság és képzési központ kialakítása

Szarvason.



Alternatív energiaforrás, a termálenergia használata

 Megújuló energiára alapuló hőenergia termelés arányának növelése

 Szén-dioxid kibocsátás, energiaimport-függőségünk  csökkentése

 Komplex termálenergia-hasznosítási rendszerek a növényházi hajtatott 
termesztésben

 Termálenergia teljes felhasználása, „zöldenergia” mind a felhasználók, mind 
a nemzetgazdaság érdekeinek megfelelően 

Intézkedések

• Felmérni a termálenergia használat költségeinek csökkentését 
elősegítő intézkedéseket

• Beruházások támogatása a Vidékfejlesztési Politika keretében



Támogatások a zöldség-gyümölcs ágazatban

Alaptámogatás

Zöldítés

Termeléshez kötött támogatás

a) zöldségnövény termesztés

b) ipari zöldségnövény termesztés

c) ipari olajnövény termesztés

d) extenzív gyümölcstermesztés

e) intenzív gyümölcstermesztés



Termeléshez kötött zöldség-gyümölcs jogcímek igénylése (2017-2018)

EK 

beadási 

év

Termeléshez kötött jogcím 
Kérelmezők 

száma (db)

Kérelmezett terület a 

kérelembeadás végén 

(ha)

Jóváhagyott 

kérelemszám 

(db)

Jóváhagyott 

terület (ha)

Fajlagos 

támogatás 

összege (Ft/ha)

2017 Zöldségnövény termesztés 4 507 18 535 4 307 17 797 86 660

2017 Ipari zöldségnövény termesztés 3 832 60 343 3 648 59 949 59 158

2017 Ipari olajnövény termesztés 621 5 958 595 5 914 73 207

2017 Extenzív gyümölcstermesztés 7 508 40 511 7 214 39 736 75 687

2017 Intenzív gyümölcstermesztés 2 487 16 026 2 069 13 951 148 136

2018 Ipari zöldség termesztés 3 493 58 061 *63 992

2018 Zöldség termesztés 4 233 17 298 *94 605

2018 Ipari olajnövény 519 5 938 *77 049

2018 Extenzív gyümölcstermesztés 7 860 42 450 *74 551

2018 Intenzív gyümölcstermesztés 2 633 16 448 *132 333

*megjegyzés: előzetesen becsült értékForrás: MÁK 2018



Közvetlen támogatások (2018. dec. 31-ig kifizetett) 



Közvetlen támogatások fajlagos összege 2018-ban MÁK adatok 

Jogcím Várható összeg (forint/ha)

Alaptámogatás (SAPS) 47 862

Zöldítés 26 311

Fiatal gazdák támogatása 22 025

Ipari zöldség 63 480

Zöldség 91 392

Ipari olajnövény 75 725

Gyümölcs extenzív 74 775

Gyümölcs intenzív 132 168



Vidékfejlesztési Program 1.

• 74 megjelent pályázat

• ebből 56 lezárt pályázat, 1303 Mrd forintos keretösszeggel.

• 18 nyitott pályázat, 268 Mrd forintos keretösszeggel.

• A kötelezettségvállalás nagysága 1305 Mrd forint (a hivatalos keret
101%-a).

• - A kifizetés nagysága 394 Mrd forint (a hivatalos keret 30%-a).

Eddig mintegy 244 ezer db beérkezett és 176 ezer db támogatott
kérelem (a jogosult kérelmek 75%-a)



Vidékfejlesztési Program 2. 

• Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése: 49,57 Mrd Ft

• Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: létesítmények kialakítása, fejlesztése –

1,38 Mrd Ft

• Termelői csoportok és szervezetek létrehozása: 11,29 Mrd Ft, 2,03 Mrd kifizetett

• Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság – 1,30 Mrd Ft

• Együttműködések támogatása a rövid ellátási láncok és a helyi piacok kialakításáért,

fejlesztéséért és promóciójáért - 3,84 Mrd Ft



A kertészeti ágazatot érintő lezárult pályázatok

Igényelt összeg 
(Mrd Ft)

Beérkezett 
kérelem (db)

Támogatott 
kérelem (db)

Megítélt

támogatás

(Mrd Ft)

Üveg- és fóliaházak létesítésére 35,66 274 172 22,59 

Ültetvénytelepítés öntözéssel 18,8 751 415 9,18

Gyógynövénytermesztés fejlesztése 1,23 97 14 0,15

Kertészeti gépbeszerzés támogatása 28,76 4 451 3 686 23,18

Gombaházak - hűtőházak létrehozása 38,12 268 177 18,44

Fiatal Gazda Tematikus Alprogram 719

Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási 

kockázatok megelőzését szolgáló beruházások 

támogatása

5,09 373 258 3,09



A kertészeti ágazatot érintő nyitott felhívások

Beérkezett
kérelmek 
száma

Támogatott
kérelmek 
száma

Igényelt 
támogatási 
összeg

Megítélt
támogatási 
összeg

Felhívás zárul

A mezőgazdasági vízgazdálkodási 
ágazat fejlesztése 

548 239 25,03 Mrd Ft 8,65 Mrd 
Ft

2020. 
augusztus 3.-

án 

Mezőgazdasági termékek 
értéknövelése a feldolgozásban 
(ÉLIP 2) 

511 65 Mrd Ft



Üveg- és fóliaházak létesítése – tervezett új fejlesztések

Forrás: AM 

Méret (ha)

Új üvegházak (üvegborítású növényházak) építése 91

Új, fóliaborítású, nagy légterű, blokkrendszerű (blokkfóliaházak) 19

Új, nagylégterű, egyhajós hideg hajtató fóliasátrak építése 5 

Blokkrendszerű hideg hajtató fóliaházak építése 31

Összesen 146



Ültetvénytelepítési pályázatban tervezett ültetvények 

Forrás: AM 

Faj Terület (ha)
1. Alma 1 689

2. Meggy 1 066

3. Kajszi 902

4. Bodza 872

5. Szilva 373

6. Dió 361

7. Cseresznye 163

8. Körte 154

9. Spárga 146

10. Birs 142

Összes faj együttesen 6 253



Kertészeti pályázatokból tervezett fejlesztések volumene

Forrás: AM 

Gombaházak - hűtőházak létrehozására új 

építéssel járó beruházások
Méret

Új építésű hűtőházak, hűtőtárolók létesítése 

(m3)
452 680

Új gombatermesztő létesítmények építése 

(m2)
76 127



Zöldség-gyümölcs termelői szerveződések (EMGA)

Forrás: AM 

2018-ban összesen 68 zöldség-gyümölcs termelői szerveződés működött az országban

Zöldség-gyümölcs termelői szerveződések főbb jellemzői 2017-ben

• Tagok száma: 11 174

• Tagi termő terület: 33 239 ha

zöldség: 10 092 ha

gyümölcs: 23 147 ha

• Tagi értékesítés: 357,2 ezer tonna – 50,6 milliárd Ft

• Teljes értékesítés: 422,5 ezer tonna – 61,9 milliárd Ft

A termelői szerveződések teljes értékesítésének aránya az országos zöldség-gyümölcs
kibocsátáson belül (2017): 22,2%



TÉSZ támogatások

– Operatív program formai és tartalmi követelményeknek való megfelelés

– A TÉSZ operatív programjában szereplő tevékenységek (8 típus) intézkedései a

TÉSZ célkitűzéseinek valamint a Nemzeti Stratégia célkitűzéseinek való

megfelelését szolgálják

– TÉSZ működésének a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelése

– A tevékenységek támogathatóságának megítélésekor a piaci árnak való megfelelést

igazoló dokumentumok vizsgálata

– Működési alap tervezett alakulása, helyes kiszámítása

– Az uniós és nemzeti jogszabályoknak való megfelelés a támogatás megítéléséhez



Országos jégkármegelőző, jégeső elhárítási rendszer 

• Elődje: 1991 óta dél-dunántúli talajgenerátoros rendszer

• 100 %-ban vidékfejlesztési forrásból

• NAK létrehozott 3 új logisztikai központot, 4 országos régiót

• Közel 1000 generátoros országos rendszer, amely 2018. május 1-től
üzemel

• Kialakítása mintegy 1,8 Mrd Ft

• Működtetés a Kárenyhítési Alapból: évi max. 1,5 Mrd Ft.



Agrárkár-enyhítés

• A 2018. kárenyhítési évben 10.248 db termelői kárbejelentés érkezett 178.486 hektár
területre, ebből legnagyobb területekre:

– aszálykár-bejelentés: 86.984 ha

– belvízkár-bejelentés: 26.408 ha

– jégesőkár-bejelentés: 22.524 ha (egyharmada a 2017. évinek!)

• 4.600 db kárenyhítő juttatás iránti kérelmet adtak be a termelők, amelyek
feldolgozása jelenleg folyamatban van (előzetes adatok szerint az ezekben foglalt jogos
kárenyhítő juttatás iránti igény nagyságrendileg 8,5 Mrd Ft)

• Kárenyhítési Alapban mintegy 26 milliárd Ft áll rendelkezésre a jogos kárigénnyel
rendelkező termelők megsegítésére.

• Kárenyhítő juttatások kifizetése jogszabályi előírások alapján legkésőbb március végéig

• Tavaszi fagykár 2018: 275 kárbejelentés 2 410 hektár

2017: 4 123 kárbejelentés 31 322 hektár



Kedvezményes Hitelprogramok

• Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel 

-kamattámogatott,

-költségvetési támogatás a kezességvállalási díjhoz 

• Kamat- és költségmentes hitel 

-kedvezőtlen időjárási károk miatti pénzügyi nehézségekre 

• MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020

• MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 

• MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020

-a tárca 60%-os kamattámogatást nyújt

• A kezességvállalási díjak költségvetési támogatása a KKV-szektorban



Eredetvédelem és védjegyek

„Két, tulajdonságaiban megegyező, azonos árú termék 
közül a magyarok 85,9 százaléka a hazait választja, 
52,7 százalékuk pedig 10 százalékkal magasabb árat is 
hajlandó fizetni a hazaiért a külföldivel szemben, ha az 
eredetet védjegy igazolja.”



Uniós oltalom alatt álló földrajzi árujelzők

Mezőgazdasági termékek és élelmiszerek

1.Alföldi kamillavirágzat

2. Hajdúsági torma

3. Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény

4. Makói (vörös)hagyma 

5. Szegedi fűszerpaprika-őrlemény/Szegedi paprika

6. Szegedi szalámi/Szegedi téliszalámi

7. Budapesti téliszalámi

8. Csabai kolbász/Csabai vastagkolbász

9. Gönci kajszibarack

10. Gyulai kolbász/Gyulai pároskolbász

11. Magyar szürkemarha hús

12. Szentesi paprika

13. Szőregi rózsatő

14. Makói petrezselyemgyökér

www.gi.kormany.hu

http://www.gi.kormany.hu/


Uniós eljárás alatt lévő kérelmek

www.gi.kormany.hu

1. Csopak/Csopaki

2. Soltvadkerti

3. Győr-Moson-Sopron megyei csemege sajt

4. Szomolyai rövidszárú feketecseresznye

5. Akasztói szikiponty

6. Újfehértói meggy

7. Nagykun rizs

8. Budaörsi őszibarack

9. Nagykörűi ropogós cseresznye

10. Szilvásváradi pisztráng

11. Balatoni hal

12. Jászsági nyári szarvasgomba

13. Keleméri bárányhús

14. Őrségi tökmagolaj

15. Tuzséri alma

16. Nagykunsági szilvapálinka

17. Nagykunsági birspálinka 

18. Pannonhalmi törkölypálinka

19. Vasi vadkörte pálinka 

20. Nagykörűi cseresznyepálinka

21. Homokháti őszibarack pálinka

http://www.gi.kormany.hu/


Z-gy aránya a földrajzi árujelzők oltalmi eljárás alatt lévő agrártermékei között

www.gi.kormany.hu

9% 4%

4%

5%

55%

18%

5%

1.1. Friss hús (valamint vágási melléktermékek és
belsőségek)

1.2. osztály Húsipari termékek

1.3. osztály: Sajtok

1.5. osztály: Olajok és zsírok (vaj, margarin, olaj
stb.)

1.6. osztály: Gyümölcsök, zöldségfélék és 
gabonafélék, frissen vagy feldolgozva

1.7. osztály: Friss hal, puhatestűek és rákfélék,
valamint ezekből készült termékek

1.8. osztály: a Szerződés I. mellékletében felsorolt
egyéb termékek (fűszerek stb.)

http://www.gi.kormany.hu/


Közös Agrárpolitika 2020 után

Stratégiai Terv Rendelet Horizontális Rendelet „Módosító Rendelet”



Közös Agrárpolitika 2020 után
Az Európai Bizottság javaslata szerint
2021 és 2027 között Magyarország

- közvetlen kifizetésekre 2018-
as árakon pedig 16,4%-kal
kevesebbet fordíthatna

- vidékfejlesztésre 2018-as
árakon pedig 26,61%-kal
kevesebb uniós forrást tudna
felhasználni

- okok: Brexit és migráció

KAP részarány

• 2014-2020: 37.6% (EU-28)  - 2020: 
34.7%

• 2021-2027: 28.5% (EU-27) - 2027: 
26.9%



Közös Agrárpolitika 2020 után – EMGA és EMVA

1. Célok – általános és specifikus

2. Kondicionalitás – alap feltételrendszer

3. Közvetlen kifizetések

-Támogatások csökkentése (60e € felett, 25-100% csökkentés, munkabér levonás)

-Termeléstől elválasztott támogatás kifizetésére alkalmazható intézkedések:

• Fenntarthatósági alap jövedelemtámogatás

• Kiegészítő redisztributív fenntarthatósági jövedelemtámogatás

• Kiegészítő jövedelemtámogatás fiatal gazdáknak

• Önkéntes támogatási rendszer környezeti és klímavédelmi célokra (eco-scheme)

-Termeléshez kötött támogatások kifizetésére alkalmazható intézkedések

• Termeléshez kötött jövedelemtámogatás

4. Szektorspecifikus támogatási programok
bor, méhészet, iskolaprogramok, zöldség és gyümölcs (TÉSZ támogatások), komló, olíva



KAP 2020 után - A zöldség és gyümölcs ágazat

• KAP stratégiai célokat meg kell megvalósítaniuk a tagállamoknak

• A stratégiai tervben: ágazatspecifikus támogatási célok (zgy)

• KAP stratégiai terv megvalósítása a termelői szervezetek OP-ján keresztül 

• 3-7 éves időszakot átfogó OP-t a tagállamok hagyják jóvá

• uniós pénzügyi támogatások feltételei és a nemzeti pénzügyi támogatások 

maximális mértékének meghatározása a rendeletben történik

KAP reformcsomag - új, „szociális” feltételrendszer bevezetése?

• Európai munkabizottság: munkavállalói jogok betartatása

• Jogok sérülésekor  az adott támogatás megvonásra illetve csökkentésre kerül



Közös Agrárpolitika 2020 után - menetrend



Tisztességtelen Forgalmazói Magatartás (UTP) I.

„Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az élelmiszer-ellátási lánc
cégek közötti üzleti kapcsolataira vonatkozó tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlatokról” szóló EU javaslat - 2018. április 12.

Cél: tisztességtelen forgalmazó magatartások előfordulásának csökkentése az élelmiszer-
ellátási láncon belül

• a tagállamok eltérő intézkedéseinek közelítése vagy összehangolása révén
minimális közös védelmi szint bevezetésével

• korlátozza az egyenlőtlen alkupozícióból fakadó tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlatokat,

• célkitűzése a piaci stabilitás fenntartása,

• a mezőgazdasági termelők jövedelmének növelése ,

• a mezőgazdasági versenyképesség javítása.



A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalma

(1) A tagállamok tiltják a következő kereskedelmi gyakorlatokat:

a) a vevő több mint 30 naptári nappal azt követően fizet a beszállítónak a romlandó élelmiszerekért
b) a vevő a romlandó élelmiszerekre vonatkozó megrendelésétől túl rövid határidővel áll el
c) a vevő egyoldalúan és visszaható hatállyal megváltoztatja a beszállítási szerződés feltételeit
d) a beszállító fizet az élelmiszerekben a vevő telephelyén bekövetkezett veszteségekért

(2) A tagállamok tiltják a következő kereskedelmi gyakorlatokat, ha a beszállítói
szerződésben a felek másként nem állapodnak meg

a) vevő visszaküldi az el nem adott élelmiszert a beszállítónak
b) vevő a beszállító általi fizetéshez köti a raktározást, vagy listázást
c) beszállító fizet a vevő által értékesített élelmiszer promóciójáért
d) beszállító fizet a marketingtevékenységért.



Marketing és promóció

•Belföldi zöldség- gyümölcs termékpálya kampányok
• 2016-2018 között összesen 82,4 M Ft

• 2019-ben: dinnye, meggy és alma kampányok összesen 16 M Ft 
támogatási keret

Célok és eszközök:

- importtal szembeni piacszerzés 

- fogyasztásösztönző és szemléletformáló média- és 
kommunikációs kampányok: kóstoltatások pl. fesztiválokon, 
sportrendezvényeken, új fajtatípusok és termékek bemutatása

Forrás: KSH



Marketing és promóció

• Nemzetközi piacok – külföldi kiállítások – magyar sikerek!
• Fruit Logistica – Berlin – 2019. február 6-8.

• világpiaci résztvevők:  a zöldkínálat teljes értékteremtő láncolatának 
vállalkozásai 

• kiváló kapcsolatteremtési platform a termelők és a kereskedők döntéshozói 
számára

• komplett áttekintés az innovációkról

• Magyar megjelenés :  185 nm-es stand,13 kiállító
• paprika, paradicsom, bodza, meggy, kajszibarack
• gyümölcskonzervek

• Biofach – Nürnberg – 2019. február 13-16.
• 116 nm-es közösségi standon 13 társkiállító
• bio fűszerpaprika őrlemények, hidegen sajtolt olajok,

gluténmentes maglisztek, aszalványok



Marketing és promóció

• EU promóciós támogatás
• 2019-ben összesen 191,6 millió euró 

• agrár-élelmiszeripari termékek Európai Unión belüli
és harmadik országokban történő promóciójára

• Sikeres magyar NAK projekt ! 
„Európai Friss Kalandok” 
• 3 éves edukációs kampány 6-14 éves gyerekeknek
https://www.fruttiveggi.eu/hu/

• Promóciós info nap – tervezett időpont: március 20!
• - a sikeres pályázat feltételeinek bemutatása 

https://www.fruttiveggi.eu/hu/


Köszönöm a figyelmet!


