
Ültetvénytelepítési és -korszerűsítési 
szándék felmérése gazdálkodók 

körében

A kérdőív eredményeinek értékelése, 580 válaszadó véleménye alapján

FruitVeB, 2020. december



1. Szeretne pályázatot benyújtani a 2021. tavaszi ültetvénytelepítési VP-pályázati felhívás keretében?
Válaszadók száma: 580 db



2. Amennyiben nem tervez pályázatot benyújtani, annak mi az oka?  Amennyiben tervez pályázatot 
benyújtani, akkor melyeket tartja korlátozó tényezőknek a jövőbeni fejlesztései szempontjából? 
(Több válasz is választható, de kérjük legfeljebb a 3 legfontosabb tényezőt jelölje meg). 
Válaszadók száma: 313 db



3. Múltbeli tapasztalatai alapján mennyire tartja bonyolultnak, körülményesnek a pályázás folyamatát? 
(Ha nincs tapasztalata, nem szükséges válaszolnia). 
Válaszadók száma: 470 db
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Válaszok száma (db), illetve válaszok aránya (%) a válaszadók számából
1 – Nem bonyolult        5 – Nagyon bonyolult



4. Múltbeli tapasztalatai alapján mennyire tartja bonyolultnak az elnyert ültetvénytelepítési pályázat 
elszámolási folyamatát (kifizetésigénylés, hiánypótlások, helyszíni ellenőrzések, stb.)? 
(Ha nincs tapasztalata, nem szükséges válaszolnia). 
Válaszadók száma: 395

Válaszok száma (db), illetve válaszok aránya (%) a válaszadók számából
1 – Nem bonyolult        5 – Nagyon bonyolult
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5. Milyen beruházási tevékenységet tervez?
(Több válasz is megjelölhető.)

Válaszadók száma: 558

Új ültetvény létesítése már meglévő 
ültetvény után, annak kivágását 
követően.

Új ültetvény létesítése „szűz” területen, 
„zöldmezős” beruházásként 
(vagyis nincs ültetvénykivágás)

Meglévő ültetvény korszerűsítése 
(öntözőrendszerrel, támrendszerrel, 
jéghálóval, fagyvédelemmel, stb.

Ültetvény gépesítése 
(specifikus, ültetvényművelésre alkalmas 
gépek vásárlásával)

Válaszok száma (db), illetve válaszok aránya (%) a válaszadók számából



Válaszok száma (db), illetve válaszok aránya (%) a válaszadók számából

6. Amennyiben tervezi új ültetvény telepítését is, milyen típusú (művelési rendszerű) ültetvény
létesítése a cél?
(Több válasz is megjelölhető.)
Válaszadók száma: 548

Inkább intenzív művelési 
rendszerű
(magas ha-onkénti tőszám)

Nem tervezek új ültetvényt 
telepíteni

Inkább hagyományos 
(extenzív) művelési rendszerű 
(alacsony ha-onkénti tőszám)



7. Amennyiben tervezi új ültetvény telepítését is, jellemzően milyen értékesítési irányt kiszolgáló 
ültetvény létesítése a cél?
Válaszadók száma: 530



8. Milyen gyümölcsfaj(ok) telepítését tervezi? 
(Több válasz is választható, de kérjük legfeljebb a 3 legfontosabb fajt jelölje meg.) 
Válaszadók száma: 532



9. Milyen tevékenységeket/projektelemeket kíván megvalósítani a fejlesztéssel érintett összes 
gyümölcsfajt figyelembe véve? 
(Több válasz is jelölhető.) 
Válaszadók száma: 560



10. Mekkora területen tervezi új ültetvény telepítését? (hektár)
Válaszadók száma: 493
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11. Mekkora területen tervezi meglévő ültetvény korszerűsítését? (hektár).
Válaszadók száma: 406



millió Ft
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12. Várhatóan mennyi lesz a fejlesztés összes költsége (új ültetvény telepítése és meglévő ültetvény 
korszerűsítése együttesen; millió Ft)? 
Válaszadók száma: 554



13. A tervezett fejlesztés(ek) szempontjából fontosnak tartja-e, hogy már a 2021. tavaszi beruházások 
is támogathatók legyenek?
Válaszadók száma: 555



14. Akkor is megvalósítja a beruházást, ha nem nyeri el a támogatást, vagy csak pozitív támogatói döntés 
(okirat) birtokában kezd fejlesztésbe?
Válaszadók száma: 559

Igen, támogatás nélkül is fejlesztek, de csak kisebb 

területen és/vagy jóval alacsonyabb műszaki, szakmai 

színvonalon, ezért megvárom a támogatói döntést.

Nem, támogatás nélkül semmiképp nem 

fejlesztek, ezért megvárom a támogatói döntést.


