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Kiemelt célok

• A szakmai szolgáltatások színvonalának 
javítása:

• Jogszabályok véleményezése, 

• Lobbi tevékenység az adózási rendszer átalakítása, 
az öntözés korszerűsítése, a munkaerőhiány 
megoldása valamint élelmiszeripari fejlesztések  
érdekében

• Kiskultúrás szerek engedélyeztetés

• Kiemelten kezeltük a TÉSZ-ek nemzeti 
támogatáshoz kapcsolódó szaktanácsadói
továbbképzési és közösségi termékmarketing
stratégia megvalósításában.



1. Szakmai támogató 
rendszer működtetése

• Növényfajokhoz kötött hazai szakmai 
programok rendezése (paprika, ipari 
paradicsom, meggy és alma, stb.) 

• Nemzetközi tanulmányutak szervezése 
(Izrelöntözési Konferencia, Lengyelország, 
Spanyolország, stb.)

• Hazai konferenciák („Változások” Évnyitó 
Konferencia, Magyar Paprika Napja, Aktuális 
problémák és megoldások a kertészeti 
ágazatban” konferencia, Évzáró Konferencia)



2. SZAKMAI ÉRDEKEINK

KÉPVISELETE

A FruitVeB által véleményezett jogszabályok:
· Januárban kértük a szaktanácsadókra vonatkozó hatályos szabályozás átgondolását és

módosítását Czerván György államtitkár úrtól.

· Februárban véleményeztük a Földművelésügyi Miniszter előterjesztését mezőgazdasági
és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről és a mezőgazdasági
szaktanácsadási rendszerről.

· Márciusban véleményeztük a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő
nemzeti támogatásáról szóló 53/2016. (VII. 21.) FM rendelet és a zöldség-gyümölcs
termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet módosítását

· Novemberben véleményeztük a hazai vízgazdálkodás öntözési célt szolgáló fejlesztési
javaslatairól szóló 1426/2018. (IX. 10.) Korm. határozat szerinti, az agrárminiszter
feladatkörébe tartozó feladatok végrehajtásáról szóló kormány-előterjesztést.

· Szintén novemberben véleményeztük a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló
50/2017 (X.10.) FM rendelet módosítási javaslatait tartalmazó rendelet tervezetet.

· Decemberben kértünk állásfoglalást a Vidékfejlesztési Államtitkárságtól a 2018-ban
indult új fiatal gazda pályázat megvalósításával és feltételrendszerével kapcsolatban



3. EGYÉB SZAKMAI

TEVÉKENYSÉGEINK TÉMÁI

• Kiskultúrás szerek engedélyeztetése

• Lobbitevékenység a feldolgozóipari fejlesztések 
érdekében; a Lystéria botrány kezelése

• Munkaerő-hiány kérdésköre.

• Adózási környezet változásának szükségessége

• A GDPR bevezetése, aktuális kérdései 

• Öntözés kérdései

• Évértékelő az AM támogatásával 



4. SZAKMAI KAPCSOLATAINK

• Több szakmai szervezettel (AKI, AMC, NAK), 
tovább tudtuk javítani kapcsolatunkat.

• Szoros az együttműködésünk a szakirányú 
egyetemekkel, SZIE (Gödöllő, Budapest), 
Debreceni Egyetem

• Konferenciák előadói

• Az éves Bulletin szerzői

• Honlapunkon megjelenő elemzések szerzői



5. Információszolgáltatás

• A negyedévente megjelenő ZGyPT című újság 2018-
ban két alkalommal jelent meg, a 2. félévben 
megkezdtük a lap digitalizálását .  

• Hírlevelünk 2018-ben heti rendszerességgel került 
kiküldésre, egyre népszerűbb a tagok körében.

• Elindítottuk a Facebook-on a FruitVeB szakmai 
oldalát.

• Az információszolgáltatás weblapunkon igen 
népszerűvé vált, az egyéni látogatók száma havonta 
meghaladta a 10 ezer főt.



Tartalomszolgáltatás

Honlapon:

•Rendszeres zöldség- és gyümölcspiaci helyzetértékelés

•Szöveges és képes/filmes beszámolók a FruitVeB

rendezvényeiről

•Szöveges és képes/filmes beszámolók a tagszervezetek, a tagok

és a társszervezetek rendezvényeiről.

Hírlevelek kiküldése hetente, illetve szükség szerint hetente (pl.

hirdetések, közérdekű hirdetmények).

Fogyasztást ösztönző programokról a www.3x3 oldalon, valamint

a FruitVeB 3x3 Facebook oldalon számolunk be.







6. KAPCSOLAT ÉPÍTÉSE ÉS

FENNTARTÁSA HÁTTÉRIPARI

CÉGEKKEL

• A háttéripari cégek számára 2018-ben is

kidolgoztuk és kiküldtük média ajánlatunkat.

• Rendezvényeinken rendszeresen kiállítanak,

előadnak, ezzel is elősegítik a legújabb

technológiák megismertetését.



7) TOVÁBBKÉPZÉSEK

BIZTOSÍTÁSA TAGJAINK

RÉSZÉRE

• A továbbképzéseket  a FruitVeB Iroda 
szervezte: 

• ipari paradicsom,

• kápia paprika, 

• paprika hajtatás, 

• gyökérzöldségek témakörében; 

• valamint a gyümölcsfélék esetében a meggy és  
alma kapott nagyobb hangsúlyt.



8) Fogyasztást ösztönző 
marketing programok 

megvalósítása

Marketing stratégián 4 pillérre támaszkodik:

•"Naponta 3x3” program

•Külföldi és belföldi kiállításokon történő megjelenés 
kiállítóként és látogatóként.

•Fogyasztás ösztönzése kulturális és 
sportprogramokon történő megjelenéssel

•Termékspecifikus fogyasztásösztönzés: kóstoltatás, 
promóciós filmek készítése



Naponta 3x3 program



Külföldi és belföldi kiállításokon
történő megjelenés kiállítóként 

és látogatóként



Fogyasztás ösztönzése kulturális 
és sportprogramokon
történő megjelenéssel



Termékspecifikus fogyasztásösztönzés: 
kóstoltatás, promóciós filmek készítése



Marketing stratégia és 
akcióprogram

• Együttműködés az AMC-vel, nyertes pályázatok: 
Változások 2018; Magyar Paprika Napja „Merre 
tovább Szabolcsi alma…? valamint az ÉKASz-szal is 
közös rendezvény a meggytermesztés aktuális 
kérdésiről. 

• Megjelenés külföldi (Fruit Logistica Berlin) és belföldi 
kiállításokon (Farmerxpo Debrecen)

• Együttműködés társszervezetekkel néhány marketing-
programban pl. MDOSz - GyERE program; MAVE 



9) Adatgyűjtés és 
adatszolgáltatás biztosítása

• Aktív piacfigyelési és piacszervezési 
tevékenységet folytattunk.

• Termésbecslés, piaci folyamatok elemzése: 
elsősorban az alma, a meggy, valamint paprika, 
paradicsom, uborka és más, kisebb területen 
termesztett növényekre.

• Megkezdtük a piacfigyelési szolgáltatáunk 
személyre szabását, egyedi szerződések 
szerint.

• Bulletinben összefoglaltuk az adatokat, amely 
hamarosan elektronikusan is megjelenik.



10) FRUITVEB ÉS A MÉDIA

KAPCSOLATA

• A rendszeresen megjelenő havi 
helyzetértékelés a honlapunkon generálta a 
megkereséseket.

• Több száz megjelenés szaklapokban, egyéb 
sajtótermékekben

• TV interjúk főleg a tavaszi fagyok, az aszály, az 
árak emelkedése, valamint  a meggy, és a 
léalma témakörében.

• A léalmahelyzet igen jelentős érdeklődést 
generált a sajtó részéről.



11. FruitVeB Iroda 
működése 2018-ban 

• Lobbitevékenység: az AM gyakori információ kérésének való 
megfelelés,

•Szorosabb együttműködés a NAK-kal pl. göngyölegek 
egységesítése.

•a TÉSz-ek nemzeti támogatásából megvalósított 
szaktanácsadók továbbképzési és közösségi marketing 
programjainak kivitelezése. 

•Kiskultúrás szerengedélyeztetés.

•Hasonló a gond a hiánypótláshoz szükséges dokumentumok 
esetében is, amely főleg decemberben jelentett többletmunkát 
az Iroda dolgozóinak.. 



Köszönöm a figyelmet!


