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1 A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMOZÁS ÁLTALÁNOS 

ÖSSZEFOGLALÁSA 

 
A tanulmány legfőbb célja, hogy a várható európai uniós pénzügyi és agrárpolitikai 
változások vonatkozásában a vidékfejlesztési politika tervezett eszközei tekintetében 
bemutassa azon tényeket és várható hatásokat, amelyek befolyással lehetnek a zöldség-
gyümölcs ágazat fejlődési irányaira és lehetőségeire. 
 
A 2014. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra vonatkozó Partnerségi 
Megállapodás azonosítja Magyarország legfontosabb kihívásait, és kitűzi fő 
fejlesztési prioritásait. A Partnerségi Megállapodás rögzíti, hogy a Magyarországra 
érkező uniós fejlesztési források hogyan támogatják az Európai Unió Európa 2020 
stratégiájának és Kohéziós Politikájának céljait, továbbá meghatározza e források 
eredményes és hatékony felhasználásának feltételeit. 
A Partnerségi Megállapodásban kijelölt fejlesztési irányok részleteit operatív 
programok rögzítik: a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap forrásaira épülő ágazati 
és területi operatív programok, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 
forrásainak felhasználását meghatározó Vidékfejlesztési Program, az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alap operatív programja, továbbá a Magyarország részvételével 
zajló európai (nemzetközi) területi együttműködési programok. A vidékfejlesztési 
programozás a szervezést, a döntéshozatalt és a pénzügyi források elosztását magában 
foglaló, több szakaszban megvalósuló folyamat, amelynek célja az Unió és a tagállamok 
többéves időtartamra tervezett együttes fellépésének végrehajtása az uniós 
vidékfejlesztési prioritások megvalósítása érdekében. 
 
Magyarország Partnerségi Megállapodását a 2014-2020-as fejlesztési időszakra az 
Európai Bizottság tervezetként befogadta. 
 
A 2014–2020-as programozási időszakban a KAP jogi keretének vidékfejlesztésre 
vonatkozó elemeit az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletjavaslat (a vidékfejlesztésről szóló rendelet) tartalmazza. A vidékfejlesztésről 
szóló rendelet a Bizottság által 2011. október 6-án előterjesztett azon javaslatra épül, 
amely az összes pénzügyi alapnak egy közös stratégiai kereten belül történő 
működtetésére vonatkozó szabályokat határozza meg. Ezért a vidékfejlesztésről szóló 
rendelet feladataként határozza meg, hogy az EMVA-nak azáltal kell hozzájárulni az 
Európa 2020 stratégia megvalósításához, hogy a közös agrárpolitika egyéb eszközeit, a 
kohéziós politikát és a közös halászati politikát kiegészítve az egész EU-ban előmozdítja 
a fenntartható vidékfejlesztést. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló rendelet tervezet 7. cikke szerint 
elkészült a 2014-2020-as időszakra vonatkozó magyar nemzeti vidékfejlesztési program 
tervezete. 
 
Az Európa 2020 stratégia az Európai Unió következő évtizedre szóló növekedési 
stratégiája. Az Európa 2020 stratégia olyan növekedést hivatott megvalósítani, amely: 

  intelligens, azaz amelynek esetében az oktatási, a kutatási és az innovációs 
beruházások hatékonyabbak, 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/smart-growth/index_hu.htm
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 fenntartható, mert kulcseleme az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra és 
a versenyképes iparra való átállás, és 

 inkluzív, mivel nagy hangsúlyt fektet a munkahelyteremtésre és a szegénység 
csökkentésére. 
 

A stratégia középpontjában 2020-ig megvalósítandó öt ambiciózus célkitűzés áll, 
amelyek a foglalkoztatással, a kutatással, az oktatással, a szegénység csökkentésével és 
az éghajlatváltozással/energiaüggyel kapcsolatosak. 
 
A tagállamokban a vidékfejlesztésre irányuló programozás során az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre irányuló Európa 2020 stratégia megvalósítása 
érdekében jelentkező vidékfejlesztési támogatásoknak hozzá kell járulniuk a 
vidékfejlesztési célkitűzésekhez, amelyek:  

 a mezőgazdaság versenyképességének előmozdítása; 
 a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás és az 

éghajlatváltozáshoz kapcsolódó fellépés, 
 a vidéki térségben végrehajtott kiegyensúlyozott területfejlesztés megvalósítását 

jelentik. 
 
A vidékfejlesztésről szóló rendelet szerint a nemzeti vidékfejlesztési programokban a 
célkitűzések a következő uniós vidékfejlesztési prioritások keretében kerül sor: 
 
(1) a tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdészetben és a 
vidéki térségekben, különös tekintettel a következő területekre: 
(a) az innovációnak és a tudásbázis gyarapításának az ösztönzése a vidéki térségekben; 
(b) a kapcsolatok erősítése a mezőgazdaság és az erdészet, valamint a kutatás és az 
innováció között; 
(c) az egész életen át tartó tanulás és a szakképzés előmozdítása a mezőgazdasági és az 
erdészeti ágazatban; 
(2) a versenyképesség fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa esetében 
és a mezőgazdasági üzemek életképességének javítása, különös tekintettel a következő 
területekre: 
(a) a szerkezetátalakítás megkönnyítése a jelentős strukturális problémákkal küzdő 
mezőgazdasági üzemekben, nevezetesen a csekély piaci jelenléttel rendelkező 
üzemekben, bizonyos ágazatokban működő piacorientált üzemekben és azon 
üzemekben, amelyek esetében a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálására van 
szükség; 
(b) a generációs megújulás előmozdítása a mezőgazdasági ágazatba; 
(3) az élelmiszerlánc szervezésének és a kockázatkezelésnek a mezőgazdaság terén 
történő előmozdítása, különös tekintettel a következő területekre: 
(a) az elsődleges termelők megfelelőbb integrálása az élelmiszerláncba a 
minőségrendszerek, a helyi piacokon és a rövid ellátási láncokon keresztül folytatott 
promóció, a termelői csoportok és a szakmaközi szervezetek révén; 
(b) a mezőgazdasági üzemekben megvalósuló kockázatkezelés támogatása; 
(4) a mezőgazdaságtól és az erdészettől függő ökoszisztémák állapotának helyreállítása, 
megőrzése és javítása, különös tekintettel a következő területekre: 
(a) a biológiai sokféleségnek többek között a Natura 2000 területeken és a jelentős 
természeti értéket képviselő gazdálkodás tekintetében történő helyreállítása és 
megőrzése, valamint az európai tájak állapotának helyreállítása és megőrzése; 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/sustainable-growth/index_hu.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/inclusive-growth/index_hu.htm
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(b) a vízgazdálkodás javítása; 
(c) a talajgazdálkodás javítása; 
(5) az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony szén-
dioxidkibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság 
irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az 
erdészeti ágazatban, különös tekintettel a következő területekre: 
(a) a mezőgazdaság általi vízfelhasználás hatékonyságának fokozása; 
(b) a mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás 
hatékonyságának fokozása; 
(c) a megújuló energiaforrások, a melléktermékek, a hulladékok, a maradékok és más, 
nem élelmiszer jellegű nyersanyagok biogazdasági célokra történő szállításának és 
felhasználásának megkönnyítése; 
(d) a mezőgazdaságból származó dinitrogén-oxid- és metánkibocsátás csökkentése; 
(e) a szénmegkötés előmozdítása a mezőgazdaságban és az erdészetben; 
(6) a társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági 
fejlődés támogatása a vidéki térségekben, különös tekintettel a következő területekre: 
(a) segítségnyújtás a diverzifikáláshoz, új kisvállalkozások alapításához és a 
munkahelyteremtéshez; 
(b) a helyi fejlesztés előmozdítása a vidéki térségekben; 
(c) az információs és kommunikációs technológiák hozzáférhetőbbé tétele, 
használatának előmozdítása, és minőségének javítása a vidéki térségekben. 
 
A vidékfejlesztésről szóló rendelet is megerősíti, hogy a prioritások mindegyike 
hozzájárul az innovációval, a környezettel, valamint az éghajlatváltozás 
mérséklésével és az ahhoz való alkalmazkodással kapcsolatos átfogó célkitűzések 
teljesítéséhez. 

 
A vidékfejlesztési rendelet olyan stratégiai megközelítésen alapul, amely abban 
nyilvánul meg, hogy a tagállamok az erősségek, a gyengeségek, a lehetőségek és a 
veszélyek vizsgálatán alapuló elemzés (SWOT-analízis) alapján stratégiákat és 
programokat dolgoznak/dolgoztak ki annak érdekében, hogy a beavatkozás a lehető 
legnagyobb mértékben igazodjon a nemzeti és a regionális sajátosságokhoz. 
 
A vidékfejlesztésről szóló rendelet a célkitűzések és prioritások bemutatásán túl 
meghatározza a programozásra, a vidékfejlesztési programok kidolgozására, 
jóváhagyására, módosítására vonatkozó szabályokat, továbbá megtörténik a 
vidékfejlesztési támogatások egyedi intézkedések keretében történő meghatározása. 
Az egyedi intézkedés egy vagy több uniós vidékfejlesztési prioritás végrehajtásához 
hozzájáruló műveletek sorozata. 
 

A zöldség-gyümölcs ágazat stratégiája 

A zöldség-gyümölcs ágazat a mezőgazdaság legnagyobb munkahelyteremtő ágazata, 
amely magas kézimunka igényével és eltartó képességével központi szerepet tölt be 
hazánk vidékfejlesztésében. Ennek keretében elkészült a Magyar zöldség-gyümölcs 
ágazati stratégia tervezete (a továbbiakban: Stratégia), amely a Nemzeti 
Vidékstratégiában (2012-2020) megfogalmazott Kert-Magyarország program 
százötven éves eszméjét hivatott a gyakorlatban megvalósítani.  
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A Stratégiában felvázolt intézkedések az életképes gazdaságok versenyképes 
gazdaságokká fejlődését, a kisvállalkozások közepes méretű vállalkozásokká való 
növekedését tűzte ki célul. Alapvető cél továbbá, hogy a megtermelt árualap teljes 
mennyisége értékesítésre kerüljön a piacon, annak érdekében, hogy egyetlen szem 
zöldség vagy gyümölcs se vesszen kárba. 
 
A zöldség-gyümölcs ágazati stratégia a vidékfejlesztési programozás részeként 
tartalmazza az uniós vidékfejlesztési prioritásokkal kapcsolatos célkitűzéseket, ezek 
eléréséhez szükséges stratégiát és a kapcsolódó intézkedéseket.  Az egyedi 
intézkedésekre vonatkozó konkrét javaslatról ma még nem beszélhetünk, ugyanis a 
vidékfejlesztésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet, illetve annak 
végrehajtását szolgáló bizottsági rendelet még nincs elfogadva. Tekintettel arra, hogy a 
programozás európai uniós szinten még folyamatban van, a célkitűzések eléréséhez 
szükséges eszközök, intézkedések körvonalazódtak, de konkrétan ma még nem 
nevesíthetőek. A közösségi szabályozás véglegesítését követően kerül sor az egyes 
jogcímrendeletek meghozatalára. Az uniós vidékfejlesztési prioritások mentén történő 
nemzeti vagy egyes esetekben regionális vidékfejlesztési programozásnak 
alkalmazkodnia kell a sajátos nemzeti körülményekhez, ugyanakkor ki kell egészítenie 
az egyéb uniós szakpolitikákat; a kertészeti ágazatban különös tekintettel a 
mezőgazdasági piacokkal kapcsolatos politikára, a kohéziós politikára és az ágazati 
sajátosságok miatt nem jellemzően a közös halászati politikára is.  
 
A szabályozás lehetőséget biztosít arra, hogy a vidékfejlesztési programokba tematikus 
alprogramok beépítése révén a kertészeti ágazat számára különös jelentőségű területek 
sajátos szükségleteit figyelembe vegye. A kertészeti ágazatban meghatározó jelleggel 
jelentkező sajátossággal bíró területek lehetnek a fiatal mezőgazdasági termelők, a 
hegyvidéki területek, a rövid ellátási láncok kialakítása, a mezőgazdasági kisüzemek, a 
vidéki térségek fejlődésére jelentős hatást gyakorló mezőgazdasági ágazatok 
szerkezetátalakítása, amelyek vonatkozásában lehetőség van a tematikus alprogramok 
kialakítására. Az ilyen tematikus alprogramok hatékonyságának fokozása érdekében 
indokolt az alprogram hatálya alá tartozó műveletek végrehajtásához magasabb 
támogatási mérték előírása. 
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2 ÁTFOGÓ HELYZETKÉP 

2.1 A 2014–20-as időszak vidékfejlesztési politika keretében történő 

fejlesztések tervezésének gazdasági környezete 

2.1.1 A zöldség-gyümölcs ágazat termelési viszonyainak gazdasági mutatói 

 
A FAO adatai szerint 2006 és 2011 között világszerte évente átlagosan 3%-kal bővült a 
zöldség- és gyümölcstermelés. 2011-ben 637,9 millió tonna gyümölcsöt, és 1087,6 millió 
tonna zöldséget termeltek a világon összesen. Az Európai Unió zöldség-gyümölcs 
termelése ingadozó tendenciát mutatott a vizsgált időszakban, melynek területén 2011-
ben 61,3 millió tonna gyümölcsöt és 65,8 millió tonna zöldséget termeltek. A jelenlegi 
EU-27 területén 2011-ben a főbb termékek közül 15,7 millió tonna paradicsomot, 11,2 
millió tonna almát, 6,6 millió tonna narancsot, 5 millió tonna sárgarépát, 6,1 millió tonna 
hagymát, és 2,8 millió tonna őszibarackot termeltek. A felsorolt termékek termelése 
tulajdonképpen csak néhány tagországra összpontosult. 
 
Magyarorsza g terme szeti adottsa gai re ve n rendkí vu l alkalmas a zo ldse g-gyu mo lcs 
termeszte sre, azonban az elmu lt 15 e v piacgazdasa gi tapasztalatai ra mutattak arra, hogy 
a magyar zo ldse g-gyu mo lcs termeszte snek a talakí tott a ruszerkezettel, e lesedo  
nemzetko zi piaci versenyben kell helyta llnia. 
 
Az a gazat az elmu lt 10 e v a tlaga ban 168 ezer hekta ron, 2,5 millio  tonna terme st a llí tott 
elo . Az elmu lt tí z e vben a szabadfo ldi zo ldse gtermo  teru letu nk nagysa ga o sszesse ge ben 
nem va ltozott, ugyanakkor az orsza gos terme sa tlagaink mintegy 12,9 %-kal emelkedtek, 
í gy a szabadfo ldo n megtermelt a rualap 1,3 millio  tonna ra no tt. A terme sa tlagok 
no vekede se t ke t te nyezo  ide zte elo , amelyek ko zu l sajnos a technolo giai fejleszte seknek 
volt a kisebb szerepe, mí g a termele sbo l kieso  extenzí v kistermelo k indirekt „javí to ” 
hata sa nak a nagyobb. A teljes zo ldse gtermele s (szabadfo ldi, hajtatott e s gomba) 
mennyise ge tí ze ves a tlagban 1,7 millio  tonna, amelybo l a hajtatott terme kek a 
gombafe le kkel egyu tt 405 ezer tonna. A gyu mo lcstermele s a tlagosan 800 ezer tonna, 
ezzel a termele s volumene t tekintve sorrendben a nagy mediterra n taga llamok uta n 
ko vetkezu nk, Portuga lia val, Hollandia val, Belgiummal e s Roma nia val egyu tt. 
 
A zo ldse g-gyu mo lcs a mezo gazdasa g e s a kerte szet legdinamikusabban fejlesztheto  
a gazata. Az elmu lt tí z e v a tlaga alapja n a zo ldse g-gyu mo lcs a gazat elso dleges 
terme kkibocsa ta sa a mezo gazdasa gi terme kek 12,2 %-a t tette ki, amelyen belu l a 
zo ldse g-gyu mo lcs ara ny 70:30 %-ot mutatott. Termele si e rte ke az elso dleges 
terme kkibocsa ta s szintje n 180-200 millia rd Ft, ami a rue rte ken ele rheti az 540-600 
millia rd Ft-ot is. Ez az ege sz kerte szeti a rbeve tel 60-65 %-a t adja. Ennek alapja n a 
harmadik legfontosabb mezo gazdasa gi a gazat, e s export teljesí tme nye alapja n is jelento s 
re szt va llal a mezo gazdasa g pozití v kereskedelmi egyenlege bo l. Magas ke zimunka, 
technikai e s technolo giai ige nye miatt jelento s az eltarto  ke pesse ge. 
 
A Strate gia mega llapí tja, hogy a zo ldse g-gyu mo lcs a gazat termele se nek szerkezete 
jelento sen a talakult. Negatí v hata s, hogy a feldolgozo ipari terme kko r teljesen leszu ku lt 
e s ma ma r szinte csak 5-6-fe le terme kbo l a llí tunk elo  kereskedelmi mennyise gu  
ke szterme ket. Ezek ko zu l a meghata rozo ak a csemegekukorica, zo ldborso , ipari 
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paradicsom, ipari alma e s a meggy.  
A friss piaci terme kek ko zo tt sem tudtak igaza n u j fajok kiemelkedni, so t a ka posztafe le k 
e s a gyo ke rzo ldse gek jelento se ge sajna latos mo don nagyon lecso kkent. Ez az u j 
terme kek este ben a hazai piaci ismeretlense ggel magyara zhato , a to bbi terme kne l 
viszont a termele s versenyke ptelense ge mutatkozik meg az euro pai versenyta rsakkal 
szemben. Kive telt ke pez a spa rgatermele s, ahol a szu k hazai piac ellene re, kifejezetten 
exportce lra jelento s termelo i ba zis alakult. A tapasztalatok alapja n a legto bb terme k 
termele sben to rte no  meghonosí ta sa hoz a hazai kereslet kialakula sa az elso  le pe s, majd 
az í gy kialakult termelo i ba zis sze lesí te se vel e s a mino se gi a rualapok no vele se vel lehet 
exportpiaci leheto se geket e pí teni. Ugyanakkor egyes ku lpiacokon nagy kereslettel bí ro  
terme kek esete ben az exportra to rte no  termele s a szu kse ges versenyke pesse gi te nyezo k 
megle te esete n megelo zheti a terme k hazai fogyaszta sa nak elterjede se t. 
 
A rendszerva lta s uta n a gyu mo lcsa gazatban a kora bbi terme s a fele re esett vissza. 
Jellemzo ek maradtak a nagy terme singadoza sok e s a to bbfe le u ltetve nytelepí te si 
program ellene re is csak kis me rte kben va ltozott a termele s. A gyu mo lcstermele s egyik 
fo  gondja t az u ltetve nyszerkezet struktura lis proble ma i jelentik: a rossz 
u ltetve nyszerkezet e s a nem optima lis fajtaszerkezet e vro l e vre visszate ro  kí na lati 
proble ma kat okoz, tova bba  az e re si ido  sok esetben nem igazodik a piaci ige nyekhez. A 
gyu mo lcstermeszte su nkre me g mindig az almatermeszte s tu lsu lya jellemzo , de az uto bbi 
e vekben la thato an elindult a csonthe jas gyu mo lcso k termo teru leti felfuta sa, ami jobb 
termele si szerkezet kialakula sa nak leheto se ge t vetí ti elo re. 
 
A magas szí nvonalu  termeszte snek, a mino se gi a rualap elo a llí ta sa nak alapveto  felte tele a 
felhaszna lt szaporí to anyagok megbí zhato  mino se ge. A fentiekben emlí tett kedvezo tlen 
folyamatok terme szetesen hatottak a szaporí to anyag-elo a llí ta sra is. Az elmu lt 10 e vben 
gyu mo lcsoltva nyok elo a llí ta sa harmada ra, az ezzel foglalkozo  faiskola k sza ma 260-ro l 
146-ra cso kkent. 2012-ben zo ldse gveto mag-termeszte s 7 113 hekta ron folyt, 
standardna l magasabb szaporulati foku  veto mag elo a llí ta sa azonban csupa n a teru let 
4,5%-a n to rte nt. Az elo a llí tott veto mag e rte ke 4,5 millia rd Ft. A specia lisan 
zo ldse gpala nta-termeszte ssel foglalkozo , korszeru  u zemek sza ma e s u zemme rete 
no vekszik. Jelenleg 21 pala ntatermeszto  mintegy 45 hekta ron e vi 180 millio  db pala nta t 
a llí t elo . 
 
 
2.1.2 A zöldség-gyümölcs ágazat gazdaságainak birtokméretére vonatkozó 

mutatók 

A zo ldse g-gyu mo lcs termele ssel hasznosí tott fo ldteru letek a tlagos nagysa ga 
Magyarorsza gon jelenleg mintegy 155 ezer hekta r, ami to bb mint 10 %-kal kisebb a 
tí ze ves a tlaghoz viszonyí tva. Ennek mintegy fele zo ldse g, fele gyu mo lcstermo  teru let. Az 
ige nyelt teru letalapu  ta mogata sok alapja n a nem kiza ro lag zo ldse g- e s 
gyu mo lcstermeszte ssel foglalkozo  gazdasa gok sza ma 2012-ben 45 054 volt, ezen belu l a 
zo ldse gtermeszte ssel is foglalkozo  gazdasa gok ara nya 21,8%, a gyu mo lcstermeszte ssel 
is foglalkozo  gazdasa gok ara nya 78,2%. 
 
2012-ben a kiza ro lag zo ldse gtermeszte ssel foglalkozo  gazdasa gok a tlagos birtokme rete 
4,5 hekta r, a gyu mo lcstermeszte s esete ben 3 hekta r, mindke t e rte k alacsonyabb, mint 
azokna l a gazdasa gokna l, amelyek ma s mezo gazdasa gi termeszte st is folytatnak. A 
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zo ldse get e s gyu mo lcso t egyu ttesen termeszto  gazdasa gok termo teru lete nek a tlagos 
nagysa ga 5,2 hekta r. 
 
A zo ldse g- e s gyu mo lcs gazdasa gok gazda lkoda si forma szerinti megoszla sa a vizsga lt 
ido szakban le nyegesen nem va ltozott, a zo ldse gtermelo k 85,2%-a, a gyu mo lcstermelo k 
88,5%-a terme szetes szeme ly 2012-ben. 
A kis birtokme ret alacsony termele si mennyise get eredme nyez, í gy a termelo k piacra 
juta sa nak leheto se gei is korla tozottabbak, ku lo no sen az olyan magas koncentra ltsa gi 
foku  piacon, mint amilyen a magyarorsza gi e lelmiszer-kiskereskedelem. Az egye ni 
gazdasa gok esete ben a birtokme ret magas fajlagos ko ltse geket eredme nyez, nehezí ti a 
modern technolo gia k gazdasa gos alkalmaza sa nak leheto se ge t, kedvezo tlen alkupozí cio t 
jelent a kereskedo kkel e s az input besza llí to kkal folytatott ta rgyala sokon. A 
tapasztalatok szerint a kisebb gazdasa gok nem tudnak ele g pe nzt fordí tani korszeru  
technolo gia k bevezete se re, a ta rgyi eszko zo k po tla sa ra, fejleszte se re, tova bba  sokszor 
nehe zse get okoz a megfelelo  piaci informa cio khoz valo  hozza juta s, amely pedig a piaci 
va ltoza sokra adando  gyors reakcio  alapja.  
 
 
2.1.3 A zöldség-gyümölcs ágazat piaci viszonyainak gazdasági mutatói 

 
Az Eurostat adatai szerint az Európai Unióba 2007-ben a friss és a feldolgozott zöldség 
és gyümölcs együttes importja az unión kívüli országokból 22,9 millió tonna volt, 2012-
re 19,6 millió tonnára csökkent. 
Magyarországon a friss és feldolgozott zöldség- és gyümölcsfélék importja 2007-ben 
meghaladta a 680 ezer tonnát, 2011-ben pedig már 728 ezer tonna volt, amely 7%-kal 
magasabb a válság előtti szintnél. A friss és feldolgozott zöldségek és gyümölcsök 
exportja a válság időszakában 2007-ról 2009-re 3,2 %-kal nőtt, a következő évben 
további 3%-os növekedést, 2010-ről 2011-re stagnálást mutatott, mennyisége 2011-ben 
851 ezer tonna. (FruitVeB) 
 
A 2008. évet követő csökkenő termésmennyiségben jelentős szerepet játszott, hogy az 
EU csatlakozás után megszűnt a minőségi felár támogatási rendszere, valamint az elmúlt 
hét évből három évben jelentős természeti károk fordultak elő. 
 
Az ország zöldség- és gyümölcstermelés mennyiségének csaknem egyötöde az európai 
exportpiacokon kerül értékesítésre, az exportértékesítés értékének több mint fele az 
Európai Unió országainak való értékesítésből realizálódik. Az újonnan csatlakozott EU 
tagállamok (EU-12) közül rajtunk kívül mindössze Lengyelország büszkélkedhet még 
pozitív zöldség-gyümölcs külkereskedelmi mérleggel. Hagyományos exportpiacaink 
főként friss termékek esetében Németország, a visegrádi országok és a Baltikum, 
amelyekhez az utóbbi években felzárkózott Románia. 
 
Ha megvizsgáljuk elhelyezkedésünket az európai piacon, láthatjuk, hogy Nagy-Britanniát 
kivéve az összes nagy frissáru felvevőpiac a közvetlen közelünkben van. A friss zöldség-
gyümölcs legnagyobb importőre Németország, de Oroszország igényei is rohamosan 
fejlődnek. Ezen kívül a közvetlen közelünkben lévő országok (Románia, Lengyelország, 
Csehország, Horvátország, Ausztria) mintegy 60 milliós fogyasztói piaca is óriási 
lehetőségeket kínál számunkra. 
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A zöldség-gyümölcs termelőknek a hazai piacokon is egyre erősödő versenyben kell 
megküzdeniük a fizetőképes keresletért. A friss zöldség-gyümölcs forgalmazásból négy 
csatorna jelentősége emelkedik ki: a hiper- és szupermarket, valamint a hagyományos 
zöldséges bolt és fogyasztói piac. Lényegesen kisebb a súlya a diszkontoknak és a kis 
általános élelmiszerboltoknak.  
 
Az elmúlt években a modern értékesítési csatornák előretörése folytatódott. A forgalmi 
csatornák korábban rendkívül dinamikus átrendeződése lelassult, de az ismertetett 
trendek továbbra is érvényesülnek. A hagyományos kereskedelmi formák közül csak a 
fogyasztói piacoknak van esélyük piaci részesedésük megtartására és/vagy növelésére.  

 
A zöldség- és gyümölcsfogyasztás alapvetően a belföldi és a nemzetközi piaci folyamatok 
által meghatározott ártól, valamint a reáljövedelem nagyságától és a kereslet ár- és 
jövedelemrugalmasságától, minőségtől függ. A magyar fogyasztók a zöldség-gyümölcs 
vásárlásakor is árérzékenyek. A minőség és az áru eredete csak akkor számít, ha az 
alacsony árral párosul (GfK, 2010). 
 
Az árra és minőségre vonatkozó fogyasztói igényeket a kereskedelem a beszállítók felé 
közvetíti. Az áruházláncok egyre szigorodó követelményeinek sok magyarországi 
termelő nem tud eleget tenni, ezért kiszorul ebből az értékesítési csatornából. Az 
áruházláncokban megszokott minőségi követelményeket a fogyasztók ma már más 
értékesítési csatornákon is elvárják. Ezért az áruvá készítés, a marketingeszközök 
alkalmazása megkerülhetetlen, azonban ezek olyan költségeket rónak az egyes 
termelőkre, amelyeket a kisebbek nem tudnak vállalni. A beszerzési oldalon, a 
beszállítókkal szemben a koncentrációt tovább növelik azok a beszerzési társulások, 
amelyeket az élelmiszer-kiskereskedelmi vállalatok horizontális stratégiai 
partnerekként alakítottak meg. A modern kiskereskedők a termékbeszerzést sok 
esetben regionális szinten szervezik meg, ezért a hozzájuk történő beszállítás 
tekintetében a hazai termelőknek a külföldi termelők is konkurenciát jelentenek. E 
társulások működtetésével a résztvevők összehangolják keresletüket, így alkupozíciójuk 
tovább javul a beszállítókkal szemben. Az erőfölényük érvényesítésével a beszerzési 
árakat alacsonyan tudják tartani, valamint a marketing és a logisztika összehangolása is 
jelentős költségcsökkenést biztosít számukra. Így az Európai Unió többi tagállamához 
hasonlóan Magyarországra is jellemzőek az alacsony termelői felvásárlási árak, ami 
komoly versenyképességi kihívást jelent. Magyarországon a termelői árak általában 
alulmaradnak a korábban csatlakozott tagországokétól. 
 
A zöldség- és gyümölcskereskedelem még mindig jelentős szereplői a nagybani piacok, 
amelyek a hazánkban megtermelt termékek közel egyharmadát, az import zöldség-
gyümölcs forgalom mintegy 60-70 %-át közvetítik. Bár a multinacionális kereskedelmi 
láncok hazai működése miatt szerepük változóban van, de azon kistermelők számára 
fontos piacot jelentenek, akik sem a kiskereskedelem, sem a feldolgozóipar beszállítói 
elvárásait nem tudják teljesíteni. Szakértői becslések szerint az itt zajló zöldség-
gyümölcs termékforgalom közel 40 %-a feketén cserél gazdát, amely súlyos problémát 
jelent az ágazat és a központi költségvetés számára. 
 
A zöldség-gyümölcs termelői csoportok és a szervezettség magasabb fokán álló termelői 
szervezetek (TÉSZ-ek) feladata a termelés és értékesítés szervezése, a termelői érdekek 
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képviselete, az együttes fellépés kereteinek biztosítása és a stabil termelői 
jövedelmezőség elősegítése. A TÉSZ-eket megalakító termelők termékeiket közösen 
viszik piacra, így versenyképesekké válnak, csökken hátrányuk a nagy volumenben 
termelő és vásárló szereplőkkel szemben. 
 
Elsődleges ágazati prioritás a TÉSZ-ek megerősítése, hiszen rajtuk keresztül növelhető 
az ágazat technikai és technológiai színvonala, elősegíthető a friss piacok elérése és 
könnyebben megoldható a feldolgozóipar ellátása megfelelő minőségű és mennyiségű 
hazai alapanyaggal. 
 
Magyarországon jelenleg 79 TÉSZ működik, amelyek összforgalma a teljes ágazati 
kibocsátás 18%-át adja. E szervezetek továbbszerveződve, kereskedelmi 
együttműködésekkel másod- és harmadszintű szervezeteket képesek létrehozni és ezzel 
növelhetik az árukínálat koncentrációját. 
 
A rendszerva lta st ko veto en a hazai e lelmiszeripar jelento s va ltoza sokon esett a t. Sajnos 
az elmu lt e vekben komoly visszaese s tapasztalhato  ebben a szegmensben, í gy az ipara g 
va llalatai egyre kevesebb alapanyagot ke pesek felva sa rolni, amely cso kkeno  keresletet 
jelent a termelo k sza ma ra. 
 
A feldolgozo ipar me g mindig a zo ldse g-gyu mo lcs termele s ko zel fele t va sa rolja fel. A 
feldolgozo ipar nehe zse geinek egyik fo  oka, hogy az u zemek korszeru tlenne  va ltak, 
re szben vagy ege szben meg is szu ntek. A magas ko ltse ggel elo a llí tott fe lke sz- e s 
ke szterme keik egy re sze í gy piacot veszí tett, a feldolgozo i kapacita s cso kkene se maga 
uta n vonta az alapanyagok termele se nek cso kkene se t, ne ha ny terme kre szu ku lt a 
feldolgozo ipar terme kko re (csemegekukorica, zo ldborso , zo ldbab, ipari paradicsom, 
meggy, alma).  
 
Tova bbi vesze lyt jelent, ha az a rban valo  versenyke pesse g e s a megfelelo en kialakí tott 
terme kva laszte k hia nya miatt a feldolgozo ipar sza ma ra a legelo nyo sebb megolda st a 
fe lke sz terme kek, vagy aka r az alapanyagok ku lfo ldro l to rte no  beszerze se t va lasztja, 
ahogy az ma r egyes terme kek esete ben meg is to rte nt. Ez visszahat a kerte szeti 
termele sre is, e s tova bbi volumen cso kkene st okoz.  
 

A piaci krízisek ágazati hatásai 

Az elavult, kio regedett u ltetve nyek, e s a tervszeru tlen termele s eredme nyeke nt 
e vja ratto l fu ggo en ingadozo  terme sa tlagok alakulnak ki. Í gy a kí na lati e vekben egyszerre 
keru l piacra nagy mennyise gu , olcso  a ruto meg. A nem megfelelo  termeszte stechnolo gia 
e s a geotermikus energia ban rejlo  kihaszna latlan versenyelo nyu nk oka n az orsza gos 
terme sa tlag me g mindig alacsony, eze rt az euro pai versenyta rsak magasabb 
terme sa tlagaival e s adott esetben kora bbi e re sido szaka val nem tudunk versenyezni. Ez 
e vro l-e vre visszate ro  importnyoma st eredme nyez. A tu l korai szezonkezdetet a korai 
szede sek rossz mino se ge is su lyosbí tja. Gyakorta jelentkeznek nagy mennyise gu  
o sszee re sek, amit nehe z levezetni a piacon. A nagyobb mennyise gu  hidegfo lia s e s 
szabadfo ldi a ru piacra keru le sekor a rzuhana s figyelheto  meg. 
 
A feldolgozo ipari terme kek esete ben az ero s feldolgozo ipari/kereskedelmi kitettse g a 
jellemzo . Hosszu  ta vu  szerzo de sek hia nya miatt ero sen manipulatí v a piac, amit sok 
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esetben fe lrevezeto  adatok kommunika la sa su lyosbí t. Az e tkeze si- e s az ipari ce ltermele s 
o sszemoso da sa gyakran tu lkí na latot eredme nyez a frisspiacon. A zo ldse g-gyu mo lcs 
termele s ege sze ben az ipari feldolgoza s visszaesett, a frisspiacon viszont igen nagy az 
exportkitettse ge az a runak e s az e rte kesí theto se g nagyban fu gg az euro pai terme sto l. A 
legto bb terme k esete ben a piac igen e rze keny, mert viszonylag ro vid ido szak alatt lehet 
az e vek sora n kialakult mennyise geket lesza llí tani. Ebben az ido szakban zavarhatja 
e rte kesí te su nket versenyta rsaink nagy mennyise gu  a ruval a megszokotto l elte ro  
ido pontban valo  megjelene se. Az ilyen esetekben ido nke nt Magyarorsza gra is bea ramlo  
import belfo ldo n is okoz piaci gondot. 
 
A ta rola si terme kek esete ben az ege sz e ves kí na latnak nem tudunk megfelelni, 
ta rolo kapacita sok hia nya ban csak fe l e vig tudjuk ella tni a piacot. A termele s, ta rola s, 
a ruva  ke szí te s technolo giai szí nvonala egy-ke t kive telto l eltekintve nem teszi leheto ve , 
hogy tervezheto en stabil, magas hozamot e rju nk el e s megfelelo  a rumennyise get tudjunk 
kí na lni a piacon ege sz e vben. A megva ltozott piaci keresletre a hia nyos postharvest 
technolo gia oka n a magyar termele s csak ke sve tud reaga lni.  
 
2.1.4 A zöldség-gyümölcs ágazat marketingje és megkülönböztető jelölései  

Az elmu lt e vekben a zo ldse g-gyu mo lcs a gazat hazai marketingje jelenleg a „Naponta 
3x3” ta rsadalmi ce lu  e s egye b fogyaszta sno velo  programokra, a termele si szezonhoz 
igazí tott promo cio s kampa nyokra, szakkia llí ta sokon valo  re szve telre, u zletember-
tala lkozo kra, tova bba  a magyar terme kek ne pszeru sí te se re alapul. 2013-ban az a gazat 
marketingje 100 millio  Ft-os ko ltse gvete si forra sbo l valo sul meg. 
 
A hazai terme kpromo cio k ko ze  tartoznak a termele si szezonhoz igazí tott, a magyar 
go ro gdinnye t, paprika t e s alma t ne pszeru sí to  kampa nyok (a ruha zi ko stoltata s, 
o ria splaka t, tv- e s ra dio rekla m). A 2011-ben kezdo do tt, a ruha zla ncok bevona sa val 
lefolytatott promo cio s kampa nyok hozza ja rultak a belso  fogyaszta s no vekede se hez.  
A vila g egyik legnagyobb zo ldse g-gyu mo lcs szakva sa rake nt sza mon tartott Fruit 
Logistica kia llí ta son (Berlin) 2013-ban Magyarorsza gro l 12 ce g vett re szt a magyar 
ko zo sse gi standon. A hazai szakkia llí ta sok ko zo tt kiemelkedo  jelento se gu  Magyarorsza g 
legnagyobb agra rgazdasa gi rendezve nye, az Orsza gos Mezo gazdasa gi e s E lelmiszeripari 
Kia llí ta s (OME K). 
 
A ku lo nbo zo  fogyaszto i va sa rok – mint pe lda ul a Ke zmu ves Í zek Va sa ra – leheto se get 
teremtenek arra, hogy a fogyaszto k megismerje k a kiva lo  mino se gu , biztonsa gos e s 
elleno rzo tt, magas hozza adott e rte ku  e lelmiszereket, a ke zmu ves terme keket (pl. 
lekva rokat, szo rpo ket, aszalt gyu mo lcso ket, gyu mo lcsborokat, gyu mo lcsleveket, 
pa linka kat, zo ldse g- e s gyu mo lcskre meket). 
 
Egy terme k eladhato sa ga t no veli, ha a mo go tte le vo  mino se get, egyedise get a fogyaszto  
igazolva la tja. A hungarikumok jellemzo  tulajdonsa gaikkal, egyedise gu kkel itthon e s 
ku lfo ldo n is a magyarsa g csu csteljesí tme nye t reprezenta lja k. A Kiva lo  Magyar E lelmiszer 
ve djegy azt jelzi, hogy az adott terme k kiva lo  mino se ggel bí r, tulajdonsa gaiban 
kiemelkedik az a ruha zak polcain megtala lhato  a ruk to mege bo l. A magyar terme k 
rendelet jelento sen hozza ja rul az importnyoma s cso kkente se hez. A rendeletben 
meghata rozott terme k katego ria k („magyar terme k”, „hazai terme k”, „hazai feldolgoza su  
terme k”) feltu ntete se t a VM e s az u j KME  Mu ko de si szaba lyzata szigoru  felte telke nt í rja 
elo . A garancia t jelento  hazai terme kek megva sa rla sa val a fogyaszto k a kereskedo ket az 
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import terme kek mennyise ge nek cso kkente se re o szto nzik. A magyar gasztrono miai 
kultu ra re sze t ke pezo  hagyoma nyos e s ta jjellegu  e lelmiszerek ne pszeru sí te se t szolga lja a 
HÍ R ve djegy (Hagyoma nyok – Í zek – Re gio k Program). Az oltalom alatt a llo  eredet-
megjelo le sek e s fo ldrajzi jelze sek esete ben a terme k elo a llí ta sa kiza ro lag a 
terme kleí ra sban meghata rozott teru leten, az ott szereplo  krite riumok alapja n to rte nhet. 
Az e terme kek esete ben haszna lhato  unio s szimbo lum valamennyi euro pai fogyaszto  
sza ma ra egye rtelmu ve  teszi e te nyt, ami elo nyt jelenthet sza mukra a piaci versenyben. 
Fo ldrajzi a rujelzo vel ella tott magyar zo ldse g-gyu mo lcs terme kek a go nci kajszi, a 
hajdu sa gi torma, kalocsai fu szerpaprika-o rleme ny, a mako i vo ro shagyma, a szegedi 
fu szerpaprika-o rleme ny e s a szentesi paprika. Magyarorsza g me g nem haszna lja ki a 
megku lo nbo zteto  jelo le sekben rejlo  piaci elo nyo ket. 
 
A „Magyarorsza g legszebb konyhakertje” program, a „Vesd Bele Magad!” program e s a 
Vo ro skereszt Konyhakert Programja ko zvetetten segí ti az a gazatot, hiszen a kerta pola si 
hagyoma nyok fele leszte se re ve n no velik az ege szse ges, hazai e lelmiszerek ira nti ige nyt a 
de li gyu mo lcs e s import terme kekkel szemben. 

 

2.1.5 A természeti erőforrások hasznosítása a zöldség-gyümölcs ágazatban 

 
A mezo gazdasa gi termele s egyik legnagyobb kihí va sa az ido ja ra si sze lso se gekkel 
szembeni kitettse g, ami a versenyke pesse gu nket tarto san korla tozo  te nyezo ve  va lt. A 
mezo gazdasa g e s ezen belu l a kerte szet meghata rozo  te nyezo je a ví z. A jo vo ben a 
ví zfelhaszna la s hate konysa ga nak e s az o nto zo tt teru letek nagysa ga nak no vele se t, a 
ví zgazda lkoda s javí ta sa t e s a belvizek elleni ve dekeze st kell elo te rbe helyeznu nk. 
 
A fo lia s e s az u vegha zi meleghajtata sos termeszte s gazdasa gos fenntarta sa t, piaci 
bo ví te se nek leheto se ge t – klimatikus adottsa gaink miatt – nagyme rte kben az 
energiaa rak hata rozza k meg. A hagyoma nyos energiahordozo k magas a rszí nvonala 
komoly ko ltse gno velo  te nyezo , amely mellett jo vedelmezo  termele s nehezen lehetse ges. 
Kedvezo  fo ldrajzi adottsa gaink miatt azonban a rendelkeze su nkre a llo  bioga z- e s 
biomassza-energia, a geotermikus terma lenergia felhaszna la sa val biztosí tani lehet a 
kerte szetek gazdasa gos mu ko de se t e s fennmarada sa t. Ezek felhaszna la sa val leheto ve  
va lik a sze ndioxid kibocsa ta s e s energiaimport-fu ggo se gu nk cso kkente se, e s ezen 
keresztu l az EU a ltal o szto nzo tt, megu julo  energia ra alapulo  ho energia-termele s 
ara nya nak no vele se is. 
 
Magyarorsza g o sszes biomassza-ke szlete 350-360 millio  tonna ra teheto . Ebbo l mintegy 
105-110 millio  tonna elso dleges (no ve nyi) biomassza e vente u jratermelo dik, a gazdasa g 
(energiaszektor, mezo gazdasa g) azonban ennek elenye szo  sza zale ka t haszna lja fel. A 
kedvezo  hazai agroo kolo giai adottsa gokra e pu lo  e s a fenntarthato sa gi krite riumokat 
(kiemelten a biolo giai sokfe lese g e s a talajmino se g ve delme) figyelembe vevo , 
energetikai ce lu  biomassza-felhaszna la s hozza ja rulhat a mezo gazdasa gi, í gy a kerte szeti 
termele s fejleszte se hez. Ehhez megfelelo  technolo gia ra van szu kse ge a kerte szeteknek 
(biomassza-kaza nok, kapcsolo do  fu te si rendszerek, alapanyag elo ke szí to  e s 
rakta roza shoz szu kse ges berendeze sek, stb.) 
 
Magyarorsza g a ko zvetlen geotermikus energiahasznosí ta sban (terma lkutak e s 
ho szivattyu k) a felhaszna lt energia mennyise ge t tekintve jelenleg a hetedik a vila gon, 
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mí g 2000-ben me g a harmadik helyet foglalta el. A geotermikus energia a biomassza 
mellett a legnagyobb ara nyban alkalmazott megu julo  energiaforra sunk. Ezzel egyu tt a 
geotermikus energia ara nya az energiame rlegben mindo ssze 0,29%, mí g az Euro pai 
Unio ban ez az ara ny 5,5%. Haza nkban jelenleg a kitermelt terma lví z mennyise ge nek 
csak kb. 45%-a hasznosul energetikai ce lokra. A megle vo  kutakat – ne ha ny korszeru  
le tesí tme nyto l eltekintve – alacsony ho hate konysa g mellett mu ko dtetik. 
 
Magyarorsza gon jelenleg 3500 hekta ron folyik fo lia s e s u vegha zi hajtatott termeszte s, 
ami 5 ezer hekta r technolo giai felu letnek felel meg. Ennek 6-8%-a ban hasznosul 
terma lenergia. A felu letek 77%-a De l-Magyarorsza gon, 13%-a Ko ze p-Magyarorsza gon 
van. Ebbo l mintegy 3 ezer hekta r az a llando  va zzal e pí tett fo liaha z, 100 hekta r az 
u vegha z, a to bbi egye b fo liaborí ta s. A Magyarorsza gon alkalmazott fo liasa trak 85%-a 
korszeru tlen, kis le gteru , 7,5 me teres vagy enne l kisebb va zsze lesse gu . A fo liatelepek 
a tlagos me rete kicsi, 85%-ban 1 000 m2 alatti, e s csak az u zemek 1%-a rendelkezik egy 
hekta rna l nagyobb felu lettel. Magyarorsza gon fo leg a paprika, paradicsom, korai 
ka posztafe le k, sala tafe le k, korai burgonya e s gyo ke rzo ldse gek, gomba e s szamo ca fedett 
termeszte se ben van elo rele pe si leheto se g. 
 
A fo liaha zak mintegy 5%-a terma lví zzel fu to tt, ami az elmu lt e vekben – re szben a ga z 
a ra nak rohamos dra gula sa ko vetkezte ben – emelkedett. A magyarorsza gi u vegha zak 
45%-a 10 e vne l re gebben e pu lt. A magas beruha za si ko ltse gek miatt az optima lis 
u zemme ret itt nagyobb, mint a fo lia s termeszte sben. A fu te s az u vegha zak 
ha romnegyede ben terma lví z-energia val to rte nik. 
 
2.1.6 A zöldség-gyümölcs ágazat humánerő ellátottsága 

 
A Vidékfejlesztési Program tervezetében rögzítettek szerint: 2010-ben 1 143 500 fő 
dolgozott a mezőgazdaságban (teljes munkaidő egyenértékben kifejezve 402 970 fő). A 
gazdaságok vezetőinek életkora hazánkban is illeszkedik az uniós átlaghoz. Lényegesen 
alacsonyabb azonban közöttük a képesítéssel rendelkezők aránya, az uniós átlag 
mintegy fele az összes és egyharmada a 35 évnél fiatalabbaknál. 
 
A 2010-re vonatkozo  az 1 hekta ron felhaszna lt e ves munkaero  egyse get (E ME) vizsga lva 
mega llapí thato , hogy a hajtata sos kerte szeti gazdasa gokban a legmagasabb a munkaero  
felhaszna la s (1,2 E ME/ha). 
 
Az Agra rgazdasa gi Kutato  Ínte zet (AKÍ) a ltal vizsga lt re szmunkaido s kisgazdasa gok 
a tlaga ban a felhaszna lt saja t munka 500-800 o ra ko zo tt va ltozott hekta ronke nt, pe lda ul 
szabadfo ldi paradicsom 350-500, szabadfo ldi paprika 500-800, fu szerpaprika 600-700, 
vo ro shagyma 400, uborka 800- 1000, alma 350-500, o szibarack 700-800 o ra/hekta r, de 
a ku lo no sen ke zimunka-ige nyes no ve nyekne l – zo ldse ghajtata s, ma lna, gyo gyno ve ny-
termeszte s, stb. – 6-7 ezer o ra/ha is lehet. A kerte szeti a gazatok becsu lt ke zimunkanap-
ige nye 49 millio  nap/e v, figyelembe ve ve a termeszte s, ta rola s, a ruva  ke szí te s teljes 
ke zimunkanap-ige nye t. (AKÍ, 2009) 
 
Hat ho nappal e s havi 22 munkanappal sza molva a kerte szet mintegy 340 ezer fo nek 
biztosí t fe l e ven keresztu l munkaleheto se get a segí to  csala dtagokkal egyu tt. Jellemzo en 
azokban a re gio kban nyu jt munkaleheto se get, beve telt e s segí ti a helyben marada st, ahol 
ku lo nben is magas a munkane lku lise g, pl. Szabolcs-Szatma r-Bereg megye ben, ahol 
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18,4%-os, vagy Borsod-Abau j-Zemple n megye ben, 17,8%-os volt a munkane lku lise gi 
ra ta 2011-ben (KSH). A magas munkane lku lise ggel ku zdo  megye k ugyanakkor jelento s 
gyu mo lcstermele si potencia llal rendelkeznek, 2011-ben Borsod-Abau j-Zemple n megye 
az o sszes gyu mo lcstermele s 10%-a t, Szabolcs-Szatma r-Bereg megye a 20%-a t 
koncentra lta. 
 
Az orsza gosan magas munkane lku lise g ellene re proble ma t jelent a kerte szeti termeszte s 
magas ke zimunka-szu kse glete nek (no ve nya pola si munka k, betakarí ta s) biztosí ta sa. Az 
elmu lt e vekben a fizikai munka a ltala nos ta rsadalmi megbecsu ltse ge nek hia nya, az 
alkalmazhato  potencia lis munkaero  fizikai e s menta lis a llapota, az ide ny- e s alkalmi 
munkava llala shoz kapcsolo do  adminisztra cio s terhek, a szocia lis sege lyeze s 
munkava llala st visszatarto  ereje egyre kedvezo tlenebb helyzetet teremtett, amit a 
va ltozo  szaba lyoza s e s a START munkaprogram csak lassan e s re szben tud orvosolni. A 
proble ma k megolda sa t segí tette az egyszeru sí tett foglalkoztata s szaba lyainak 2011. e s 
2012. e vi mo dosí ta sa. A ltala nossa gban elmondhato , hogy a termelo k sza ma ra 
nehe zse get jelent megfelelo  sza mu  mezo gazdasa gi munka st tala lni, amelyet tova bb 
su lyosbí t az a te ny is, hogy a ko zmunkava llala sbo l fakado  ko telezettse gek teljesí te se 
akada lyozhatja az e rintettek ide nymunka-va llala si leheto se geit. 
 
A termele sben a ke zimunkaige ny a no ve ny biolo gia ja hoz igazodva ido ben e s 
mennyise gben elte ro  mo don jelentkezik. A kerte szeti teve kenyse g 25-30%-ban 10-11 
ho napos, tova bbi 65-70%-ban 4-8 ho nap foglalkoztata st jelent a kis- e s 
ko ze pva llalkoza sokna l (AKÍ). Tova bba  egyes termeszte si mo dok, technolo gia k is 
nagyban elte rnek (pl. zo ldse ghajtata s, szabadfo ldi zo ldse g-, gyu mo lcs- e s 
gombatermeszte s). Eze rt a kerte szetben a ke zimunka-ige nyes no ve nyfajokna l keve s 
a llando  e s ido nke nt sok alkalmi munkaero t foglalkoztatnak a va llalkoza sok. 
 
A felso - e s ko ze pfoku  ke pze sbo l kikeru lo k le tsza mstruktu ra ja ma jelento s me rte kben 
elte r a munkaero piac ige nyeito l, e s a ku lo nbse gek a jo vo ben me g csak ero so dni fognak. A 
lega tfogo bb szerkezeti feszu ltse g a mezo gazdasa gban a foglalkoza sok jelento s ko re ben a 
szakmunka sok hia nya. A ke pze ssel o sszefu ggo  ke rde sek megolda sa ra leheto se get teremt 
az a te ny, hogy 2013. augusztus 1-je to l 43 agra r-szakke pzo  inte zme ny keru lt a 
Vide kfejleszte si Miniszte rium fenntarta sa ba a ma r megle vo  17 melle . 
 
A termele s fejleszte se nem csupa n a szakmunka sok nagyobb ara nya t ige nyli, hanem az 
ahhoz szu kse ges szakmai ismeretanyag is va ltozik, bo vu l. A piacon valo  ta je kozo da s, 
kapcsolatteremte s jelento se ge nek no vekede se vel elengedhetetlenne  va lik a sza mí to ge p-
haszna lat, az internet segí tse ge vel valo  ta je kozo da s e s kapcsolate pí te s ke pesse ge, 
amelyekhez segí tse get nyu jt a gazda knak a 2012-ben elindult Gazdanet program, e s 
egyre fontosabb az idegen nyelvek haszna lata is. 
 
2.1.7 A zöldség-gyümölcs ágazat vidékfejlesztésre közvetlenül ható pénzügyi 

folyamatai 

 
Az a gazat pe nzu gyi helyzete t az adópolitika, a hitelfinanszírozás e s a támogatások 
hata rozza k meg. A ta mogata sok gazdasa gi hate konysa ga ra hosszu  ta von befolya ssal 
vannak mind az ado politikai do nte sek, mind a hitelfinanszí roza s a ltal nyu jtott 
leheto se gek. A zo ldse g-gyu mo lcs a gazat vide kfejleszte si politika kerete ben to rte no  
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fejleszte si eszko zei va rhato  hata sainak vizsga lata sora n eze rt elengedhetetlen az 
ado rendszer e s a hitelfinanszí roza s rea lis leheto se geinek szem elo tt tarta sa, tova bba  
annak vizsga lata, hogy a fejleszte si eszko zo k terveze se sora n egyes szu kse ges 
va ltoztata sok (mint pl. A FA-kulcsok me rse kle se) hogyan befolya solja k a ta mogata ssal 
ele rni kí va nt ce lok e rve nyesu le se t e s magvalo sí ta sa t, valamint milyen hata ssal lehetnek 
egye b a gazati gazdasa gi ke rde sekre. 
 
A magyar mezo gazdasa g sikeres mu ko de se t e s fejlo de se t meghata rozza az orsza g 
mindenkori ko ztehervisele si politika ja. Mivel az a gazat jo vedelemtermelo  ke pesse ge 
kisebb ma s nemzetgazdasa gi a gazatoke na l (ipar, szolga ltata s), í gy az ado rendszer 
elvona sai e rze kenyebben e rintik az agra rva llalkoza sok mu ko de si e s fejleszte si do nte seit. 
E te nyezo k kedvezo tlen hata sa leginka bb a rossz ado mora lban („ado elkeru le s”) 
nyilva nul meg. Tova bbi proble ma az a gazat sza ma ra, hogy az a gazati szereplo k 
ado terhele se nem egyse ges, ami az ele rheto  ado kedvezme nyek nem megfelelo  
szerkezete re vezetheto  vissza. 
 
Az o stermelo k beve telhez viszonyí tott jo vedelme az elmu lt 10 e vben folyamatosan – 
o sszesse ge ben 25%-kal – cso kkent, ma ra csak a beve tel 3%-a t mutatja k ki 
jo vedelemke nt, ellente tben az egye ni va llalkozo kkal, akiknek beve tel-jo vedelem ara nya 
megdupla zo dott e s ele ri a 7%-ot, teha t ke tszer olyan eredme nyesen termelnek. A gazda k 
42%-a a beve tel uta n nem mutat ki semmilyen jo vedelmet, í gy ado t me g jelke pesen sem 
fizet. 
 
Becsle sek szerint a magyar zo ldse g-gyu mo lcs terme kek ko zel 35-40%-a a szu rke- e s 
feketegazdasa g csatorna in keresztu l jut el a fogyaszto hoz, ami nemcsak jelento s 
ado beve tel kiese st jelent az a llam sza ma ra, hanem nagyme rte kben rontja az egye bke nt 
lega lisan mu ko do , magas mino se gi szinten termelo , munkahelyteremto - e s megtarto  
agra rva llalkoza sok versenyke pesse ge t. Az elmu lt e vek tapasztalatai azt igazolja k, hogy a 
magyar mezo gazdasa gban a feketekereskedelem e s az o stermelo i forma szorosan 
o sszefono dik. 
 
A magyar ado - e s ja rule kfizete si szaba lyok e s katego ria k, valamint a jogszaba lyi 
ellentmonda sok ga tolja k az a gazat e s ezen belu l a TE SZ-ek fejlo de se t, mert 
ellene rdekeltte  teszik a termelo ket a TE SZ-eken keresztu l to rte no  forgalmaza sban. Adott 
esetben sza mla ne lku l e rte kesí tve, ro vidta von aka r alacsonyabb a rral is jobban ja rnak, 
mint lega lisan a TE SZ-en keresztu l e rte kesí tve. Ezzel a termelo  mesterse ges piaci 
konkurencia t teremt a TE SZ-eknek, í gy azok mu ko de se nek hate konysa ga cso kken. 
 
Magyarorsza gon az agra rhiteleze s inte zme nyes ha lo zata t pe nzpiaci oldalro l a 
kereskedelmi bankok, takare kszo vetkezetek, faktorta rsasa gok e s lí zingce gek, valamint 
garanciaszervezetek alkotja k. Nemzetgazdasa gi szinten a hiteleze si aktivita st tekintve 
mind a hosszu , mind pedig a ro vid leja ratu  hitelekne l jelento s me rse klo de s tapasztalhato  
2008 o ta, amelyet a bankok kocka zatkeru lo  magatarta sa, a beruha za si sza nde k 
me rse klo de se, e s az aggrega lt kereslet visszaese se magyara z. A ro vid e s hosszu  leja ratu  
hitelek ara nya 2012 ko zepe re 20 sza zale kponttal me rse klo do tt. Az elmu lt ne gy e vben a 
ro vid leja ratu  hitelek a lloma nya esett vissza leginka bb, 2012-ben a 2008. e vinek 
mindo ssze 80%-a t e rte el. A ro vid leja ratu  hitelek szerepe t a sza llí to i finanszí roza s vette 
a t, a beruha za si hitelek tekintete ben a kezdeti visszaese st ko veto en isme t emelkede s 
tapasztalhato . A ro vid leja ratu  forgo eszko zhitelek kamatai a ltala ban magasak e s 
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ha tra nyuk, hogy a hitelo sszeg jo va hagya sa hoz fedezetet kell biztosí tani. Az 
agra rva llalkoza sok beruha za si hiteleine l proble ma, hogy a fejleszte s ta rgya t ke pezo  
vagyonta rgy a hitelinte zeteknek gyakran nem nyu jt elegendo  fedezetet.  
A Magyar Fejleszte si Bank a ltal refinanszí rozott ta mogatott hitel konstrukcio k 
enyhí thetik a magas kamatterheket, cso kkenthetik egyes mezo gazdasa gi a gazatok 
forra sige nye t. Ezek a hitelprogramok jelento s szerepet ja tszottak abban is, hogy a 
mezo gazdasa g hitelei nem estek vissza olyan drasztikusan, mint a nemzetgazdasa gi 
a tlag. 
 
A mezo gazdasa gi va llalkoza sok esete ben a ltala nosan igaz, a zo ldse g-gyu mo lcs 
szektorban pedig ku lo no sen, hogy a ta mogata soknak mind nagyobb szerepe van a 
va llalkoza sok finanszí roza sa ban, stabil mu ko de se ben, a hitelke pesse g fenntarta sa ban. A 
zo ldse g-gyu mo lcs a gazat jelenleg is sza mos jogcí men vehet ige nybe mind 
jo vedelempo tlo , mind pedig fejleszte si tí pusu  ta mogata sokat. Ezek egyu ttes o sszege e ves 
szinten ele rte a mintegy 35 millia rd forintot, amelybo l az Euro pai Mezo gazdasa gi e s 
Vide kfejleszte si Alapbo l nyu jtott ta mogata sok o sszege 2012-ben mintegy 4 millia rd 
forint volt. 
A 2014-to l kezdo do  unio s ko ltse gvete si ido szakban a zo ldse g-gyu mo lcs szektor 
ta mogata sai va rhato an egyes jogcí mek esete ben cseke lyebb o sszegu ek lehetnek, 
azonban o sszesse ge ben nem cso kkennek. Tova bbra is jelento s o sszegben a llnak majd 
rendelkeze sre fejleszte si e s ko zvetlen ta mogata sok, ba r me g a konkre t pille rek e s 
ta mogata si programokra juto  o sszegek nincsenek re szletezve. 

 
2.2 A 2007-2013-as programozási időszak fejlesztési eredményei 

2.2.1 A zöldség-gyümölcs ágazat korszerűsítése révén megvalósult beruházások 
vizsgálata. 

A zöldség-gyümölcs ágazat korszerűsítése révén megvalósult beruházások vizsgálata 

esetében a vizsgálat alapját: 

 az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, 
technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatás igényléséről szóló 
26/2008. (III. 7.) FVM rendelet (a továbbiakban: kertészeti gép 1. jogcím),  

 a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben 
nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 62/2013. (VII. 
24.) VM rendelet (a továbbiakban: kertészeti gép 2. jogcím) 

 az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez 
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2008. (III. 7.) FVM 
rendelet (támogatási kérelem benyújtási időszakok: 2008. április 1. és 2008. május 
30., valamint 2009. december 1. és 2010. január 15. között a továbbiakban: 
Kertészet korszerűsítése 1. és 2. jogcím), 

 az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez 
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2011. (XÍ. 8.) VM 
rendelet (támogatási kérelem benyújtási időszakok: 2012. január 1. és 2012. január 
31. között a továbbiakban: kertészet korszerűsítése 3. jogcím) 

biztosítja. 

 
2008. évtől kezdődően 2013. évig folyamatosan, minden évben rendelkezésre állt olyan 
kertészeti jogcím alapján igényelhető fejlesztési támogatás, amely alapján a kertészeti 
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ágazat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból vissza nem térítendő 
támogatáshoz jutott. 
 
Jogcímenkénti kötelezettségvállalási összegek: 

 

Jogcím 

Támog

atási 

kérele

m (db) 

Elszámolni 

kívánt kiadás 

(e Ft) 

Támogatási 

igény (e Ft) 

Kötelezettségv

állalás teljes 

összege (e Ft) 

Kertészeti gép 1. 3 038 42 928 178 14 139 113 10 364 263 

Kertészet korszerűsítése 1. 303 61 635 160 24 492 117 11 904 210 

Kertészet korszerűsítése 2. 282 69 426 142 30 226 398 10 249 353 

Kertészet korszerűsítése 3. 193 14 825 953 6 234 600 1 748 079 

Kertészeti gép 2. 

(kötelezettségvállalás 

folyamatban) 

3 472 76 347 316 26 721 561 19 046 629 

Összesen 7 288 265 162 749 101 813 789 53 312 534 

 

A támogatások céljaként került megfogalmazásra hogy a kertészeti ágazat technológiai 
színvonalának javuljon környezetbarát (energiatakarékos) gépek és technológiai 
berendezések beszerzése révén valamint a termelőtevékenység folytatásához és a 
megtermelt áru tárolásához szükséges épületállomány korszerűsítése történjen meg, 
korszerű technológiák alkalmazásával a gazdálkodás összteljesítményének javítása 
érdekében. 
 
A támogatások alapvetően két fő fejlesztési irány – építéssel járó és építéssel nem járó - 
fejlesztési beruházások csoportjába sorolható be. 
Az építéssel járó fejlesztési beruházások esetén a beruházások 3 célterületre kerültek 
besorolásra: 

 a kertészeti termelő tevékenységet szolgáló létesítmények építésére, 
korszerűsítésére és a hozzá kapcsolódó, telepen belüli infrastrukturális 
beruházások megvalósítására (1. célterület), 

 a kertészeti ágazatot szolgáló új tároló, manipuláló létesítmények építésére és a 
hozzá kapcsolódó, telepen belüli infrastrukturális beruházások megvalósítására 
(2. célterület), 

 az a) és b) pontban meghatározott kertészeti létesítmények energiaellátását 
biztosító beruházások megvalósítására (3. célterület). 

 
Az építéssel nem járó beruházások alapvetően gépek, technológiai berendezések 
beszerzésére irányult. 
 
A támogatási intenzitások a jogcímek esetében eltérő mértékben kerültek 
meghatározásra. Kizárólag gépbeszerzést tartalmazó jogcímek esetében a támogatási 
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intenzitás egységesen a jóváhagyott elszámolható kiadások 35%-aként került 
meghatározásra.  
 
Azon jogcímek esetében ahol építési és építéssel járó beruházások és is támogathatóak 
ott a támogatási intenzitás meghatározása a jóváhagyott elszámolható kiadások és 
célterületek alapján az alábbiak szerint alakult: 
 
A támogatás mértéke: 
a) az 1. és 3. célterület esetén a beruházás összes elszámolható kiadásának 40%-a; 
b) a 2. célterület esetén a beruházás összes elszámolható kiadásának 
ba) 40%-a, ha az ügyfél a 3. § (1) bekezdés b) és c) pontjai szerinti ügyfél, 
bb) 35%-a, ha az ügyfél a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ügyfél; 
c) az 1. és 3. célterület esetén a beruházás összes elszámolható kiadásának 50%-a, ha 
ca) az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, vagy 
cb) a beruházás kedvezőtlen adottságú vagy NATURA 2000 területen valósul meg; 
d) a 2. célterület esetén – ha a beruházás kedvezőtlen adottságú vagy NATURA 2000 
területen valósul meg – a beruházás összes elszámolható kiadásának 
da) 50%-a, ha az ügyfél a 3. § (1) bekezdés b) és c) pontjai szerinti ügyfél, 
db) 45%-a, ha az ügyfél a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ügyfél, 
dc) 55%-a, ha a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ügyfél fiatal mezőgazdasági 

termelő; 

e) az 1. és 3. célterület esetén a beruházás összes elszámolható kiadásának 60%-a, ha 
ea) az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, és 

eb) a beruházás kedvezőtlen adottságú vagy NATURA 2000 területen valósul meg; 
f) a 2. célterület esetén, a beruházás összes elszámolható kiadásának 45%-a, ha a 3. § 
(1) bekezdés a) pontja szerinti ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő. 

 
A kertészeti jogcímek meghatározzák a támogatásra jogosultak körét. 
 
Támogatás igénybevételére jogosult 
 az a mezőgazdasági termelő, aki a gazdasági tevékenységek statisztikai 

osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK 
tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó 
EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet Í. Melléklete szerinti – az adózás rendjéről szóló 
törvény alapján az állami adóhatósághoz bejelentett – 01.1–01.3. és 01.5. 
alágazatba tartozó tevékenységek valamelyikét végzi; 

 zöldség-gyümölcs termelői csoport, termelői szervezet vagy azok leányvállalata; 

 a kertészeti és a burgonya ágazatban működő termelői csoport 
Az ügyfél mezőgazdasági üzeme méretének meg kell haladnia a 4 európai méretegységet 
(EUME). Ez a szabály nem vonatkozik az TÉSZ/TCs és az induló vállalkozás ügyfélre. 

 
Üzemméret arányok a kertészet korszerűsítése jogcímre benyújtott támogatási 
kérelmek esetében: 

A Vhr. szerint meghatározott, induló vállalkozásnak minősülő, támogatási kérelmet 
benyújtott ügyfelek üzemméret kategóriái (156 induló vállalkozásként kérelmező 
esetében). 
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0 - 4 EUME (támogatási jogosultsági feltétel a 4 EUME méretegységet 

meghaladó mezőgazdasági üzemméret):  
67,3% 

5 - 100 EUME:  26,3% 

100 EUME felett:  6,4% 

 
A Vhr. szerint meghatározott, nem induló vállalkozásnak minősülő, támogatási kérelmet 
benyújtott ügyfelek üzemméret kategóriái. 
 

5 – 100 EUME:  74,2 % 

101 – 200 EUME:  8 % 

201 – 300 EUME:  2,8 % 

301 – 400EUME:  7,8 % 

401 – 1 000 EUME:  3,7% 

1 000 EUME felett:  3,5% 

 
A jogcímrendeletben meghatározott 4 EUME méretegységű üzemméret elérése 
kertészeti tevékenységgel: 
 

Év 

EKB által közzétett, a 

támogatási kérelem 

benyújtás évének január 1-

jén érvényes hivatalos 

középárfolyam 

Egy EUME SFH 

alapon 

számított 

értéke (EURO) 

1 EUME SFH 

alapon 

számított 

értéke 

4 EUME 

méretegységhez 

(Ft) 

2008. 253,73 1200,00 304 476 1 217 904,00 

2009. 266,70 1200,00 320 040 1 280 160,00 

2011. 277,95 1200,00 333 540 1 334 160,00 

 
A fentiek alapján a 4 EUME méretegységet meghaladó üzemméretet az alábbiak szerint 
lehetett elérni a jellegzetes kertészeti kultúrákban: 
 

 D15 (Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - járható takarás (üvegház, fóliasátor) 
alatt) 1 250 m2 alapterületű fólia vagy üvegházzal teljesíthető. 

 D14A (Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - szabadföldi és alacsony takarás alatt, 
szántóföldi vetésforgóban) és D14B (Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - 
szabadföldi és alacsony takarás alatt, kertészeti vetésforgóban) 2,1 – 2,5 ha 
területű növény kultúrával teljesíthető. 

 D17 (Virágok - járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatt) egy 670 m2 
alapterületű fólia vagy üvegházzal teljesíthető. 

 G01A (Gyümölcsültetvények, mérsékelt égövi friss) 2,2 ha területű ültetvénnyel 
teljesíthető. 
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 Í02 (Gomba) 85 m2 termesztő felülettel teljesíthető. 
 G07 (Járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatti ültetvények) 1 320 m2 területű 

ültetvénnyel teljesíthető. 
 
A támogatható tevékenységek száma a kertészet korszerűsítése jogcímek esetében 
támogatási körönként közel 100. 
 
A kertészet korszerűsítése jogcím esetében az alábbi igényelt, támogatással 
megvalósítandó területméret adatok mutathatóak ki. Az alábbi kimutatás kizárólag a 
támogatási kérelemben benyújtott, az egyes technológiákra vonatkozóan az ügyfél által 
megadott alapján készült. A „Megvalósult, vagy feltételezhetően megvalósuló beruházások 
méretei” oszlopban feltüntetett adatok nem kezelhetőek tényadatként tekintettel arra, 
hogy a támogatott beruházások megvalósítására rendelkezésre álló 3 éves határidő 
folyamatosan jár le, tényleges adatok csak a beruházások megvalósulása után adható 
meg. A jelenleg már megvalósult beruházások vizsgálata alapján megállapítható, hogy a 
„Megvalósulási arány (%)” oszlopban feltüntetett %-os adatok tükrözik a jelenleg 
megvalósított beruházások méreteinek az igényelt méretekhez való arányát. 
 

Kertészet korszerűsítése adatok támogatási kérelmek alapján. 

1. célterület, tevékenység 

szerint 

Fejlesztés 

igényelt mértéke 

(m2/m3 vagy 

tonna) 

Megvalósult, vagy 

feltételezhetően 

megvalósuló 

beruházások 

méretei 

Megvalósulás

i arány (%) 

Új gombatermesztő házak 

építése 
56 761 m2 25 992 m2 

45,8 

 

Gombatermesztő ház 

átalakítás, rekonstrukció 
27 898 m2 6 433 m2 

23,1 

 

Új, gombakomposzt 

előállítására alkalmas 

komposztüzem létesítése 

5 231 m2 656 m2 
12,5 

 

Meglévő gombakomposzt 

előállító üzem bővítése, 

korszerűsítése 

5 352 m2 2260 m2 
42,2 

 

Új, fólia borítású 

növényházak (fóliaházak) 

építése 

1 322 457 m2 345 695 m2 
26,1 

 

Új, fólia borítású 

növényházakhoz kapcsolódó 

szociális helység 

2 634 m2 556 m2 
21,1 

 

Új üvegborítású növényházak 676 498 m2 253 416 m2 37,5 
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(üvegházak) építése  

Új üvegborítású 

növényházakhoz kapcsolódó 

szociális épület 

3 194 m2 1 756 m2 
55,0 

 

Új üvegborítású 

növényházakhoz kapcsolódó 

manipuláló tér 

3 989 m2 1 361 m2 
34,1 

 

Meglévő fólia-, vagy 

üvegborítású növényházak 

technológiai korszerűsítése 

1 295 870 m2 740 080 m2 
57,1 

 

1. célterülethez kapcsolódó 

infrastrukturális beruházás 

(telepi út, térburkolat) 

58 434 m2 3 611 m2 
6,2 

 

    

2. célterület, tevékenység 

szerint 
   

Új burgonya tárházak építése 168 929 tonna 108 369 tonna 
64,2 

 

Burgonya kiszerelő komplex 

üzem építése 
6 289 m2 3 400 m2 

54,1 

 

Új hűtőház építés 406 691 m3 219 875 m3 
54,1 

 

Hűtőházi rekonstrukció, 

felújítás 
81 294 m3 29 838 m3 

36,7 

 

Temperált levegőjű 

manipuláló tér, terem, 

közlekedők, egyéb raktárak 

260 964 m3 115 015 m3 
44,1 

 

2. célterülethez kapcsolódó 

infrastrukturális beruházás 

(telepi út, térburkolat) 

60 950 m2 19 258 m2 
31,6 

 

    

3. célterület, tevékenység 

szerint 
   

a Gépkatalógusban a 5141., 

6213., 6224. gépváltozathoz 
nem értelmezhető   
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tartozó gépek, berendezések 

beszerzése 

Termálkútfúrás és a meglévő 

termálkút fennmaradását 

biztosító beruházások 

nem értelmezhető   

A hőenergia-előállításához 

szükséges tartozékok, 

szerelvények beszerzése 

nem értelmezhető   

 
A 3. célterületre irányuló támogatási kérelmek közül 46 ügyfél igényelt termálkút 
fúrásra, vagy a meglévő termálkút fennmaradását biztosító beruházásra támogatást. 21 
ügyfél megvalósította, vagy várhatóan megvalósítja a termálkút beruházást. 
 
A fenti adatok a támogatási kérelmekben megadott adatok alapján készültek. A 
tényleges megvalósulás a tervezett adatokhoz képest negatív irányban eltérnek 
tekintettel arra, hogy nem minden esetben valósult meg a műveletet alkotó összes, 
támogatott tevékenység. 
 
A fenti adatok alapján megállapítható, hogy a kertészet korszerűsítése jogcím esetében a 
tervezett beruházások megvalósulási aránya alacsony. A legnagyobb igény az 1. 
célterületen megvalósuló új fólia- és üvegház építésére, valamint a már meglévő fólia- és 
üvegházak korszerűsítésének támogatására jelentkezett. Ezekben a vélelmezhetően a 
kertészeti ágazat számára kiemelt jelentőségű beruházások esetében is azonban a 
megvalósulási arány az új építésű termesztő berendezések esetén 40 % alatt, a meglévő 
termesztő létesítmények rekonstrukciója esetén 60% alatt van. 
 
Az alacsony megvalósítási arány több okkal magyarázható.  
730 vizsgált ügyfélből: 
- 91 ügyfél a támogatási kérelmét visszavonta vagy lemondott. 
- 279 ügyfél támogatási kérelme különböző okokból elutasításra került (legnagyobb 
arányban a kertészet 1 és 3. jogcímben) 
- 30 ügyfél kizárásra, vagy a támogatási jogosultsága megszüntetésre került.  
 
A kertészet korszerűsítése 1. jogcímben a 23/2007. (ÍV. 17.) FVM rendelet alapján a 
támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások legalább 50 %-át teljesíteni 
kellett. A teljes (100%) teljesítés nem minden esetben valósult meg. Az esetek nagy 
részében ismeretlen, de vélelmezhetően anyagi, finanszírozási okok miatt bizonyos 
támogatott tevékenységeket (egy ügyfél több támogatott tevékenységgel is 
rendelkezhet) az ügyfél nem valósított meg. 
A beruházások megvalósítása során elvégzett ellenőrzések sok esetben kiadási tétel 
szintű, továbbá támogatott tevékenység szintű eltéréseket mutatatnak ki. Több esetben 
a megvalósított beruházás nem felel meg az eredetileg tervezett, támogatott 
beruházásnak.  
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a) Kertészeti gépbeszerzés intézkedés vizsgálata 

A kertészeti gépbeszerzés 2. jogcímre támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, 
ügyfélkapun keresztül 2013. augusztus 15-én 8 órától 2013. október 18-án 18 óráig 
lehetett benyújtani. 
 
A támogatás keretösszege 24 milliárd forint, amelyből a jóváhagyott támogatási igény 
függvényében a mindenkori keretösszeg legalább 33%-a (7,92 Mrd Ft) kis értékű 
gépbeszerzésekre fordítandó. 
 
A támogatás mértéke a támogatási kérelem alapján jóváhagyott összes elszámolható 
kiadás 35%-a. 
 
Benyújtott támogatási kérelem adatok 

Kisértékű gépbeszerzés Nagyértékű gépbeszerzés 

Összes 

kérelem 

(db) 

Összes kalkulált 

támogatás összege 

Ft 

kérelem 

(db) 

Kalkulált 

támogatás 

összege Ft 

kérelem 

(db) 

Kalkulált 

támogatás 

összege Ft 

  

2245 7 211 552 671 759 15 704 640 873 3004 22 916 193 544 

 

Benyújtott támogatási kérelmek megyei bontásban 

Megye 

Beérkezett 

Összesen 

Arány 

(beérkezett 

összes kérelem 

%-ában) 

Kis értékű 

gépbeszerzés 

Nagy értékű 

gépbeszerzés 

Szabolcs-Szatma r-Bereg 700 132 832 27,70 

Ba cs-Kiskun 363 96 459 15,28 

Hajdu -Bihar 169 85 254 8,46 

Fo va ros e s Pest 154 69 223 7,42 

Borsod-Abau j-Zemple n 126 42 168 5,59 

Csongra d 115 50 165 5,49 

Heves 128 30 158 5,26 

Be ke s 56 45 101 3,36 

Tolna 67 27 94 3,13 

Gyo r-Moson-Sopron 61 31 92 3,06 
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Ja sz-Nagykun-Szolnok 51 38 89 2,96 

Feje r 62 18 80 2,66 

Baranya 45 30 75 2,50 

Somogy 38 22 60 2,00 

Vas 26 14 40 1,33 

Veszpre m 35 5 40 1,33 

Zala 22 13 35 1,17 

No gra d 17 5 22 0,73 

Koma rom-Esztergom 10 7 17 0,57 

Összesen  2245 759 3004 100 

 

Az adatok alapján megállapítható, hogy a legnagyobb igény mindkét jogcím esetében az 
erőgépek beszerzése iránt jelentkezett. 
 
A kertészeti gép 2 jogcím esetében a jogcímrendeletben foglalt előírások alapján jól 
érzékelhető, hogy ez a jogcím már kifejezetten a kertészeti termelők fejlesztéseit volt 
hivatott támogatni, tekintettel arra, hogy jogosultsági feltételként 4 EUME-t meghaladó 
kertészeti üzemméret került meghatározásra, illetve a jogcímre lezárt gépkatalógus is 
speciális kertészeti gépeket tartalmazott. 
 
A jogcím végrehajtásának ideje – a támogatási kérelmek feldolgozása tekintetében - 
jelentősen lerövidült.  
 
 
b) A kertészeti ültetvények korszerűsítése, telepítése, az ültetvénykorszerűsítés, a 
gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítése, telepítése intézkedések 
vizsgálata 

A 2007-13-as programozási időszakban a mezőgazdasági és erdészeti ágazatok 
versenyképességének javítására irányuló célkitűzés megvalósítása érdekében szükséges 
az emberi erőforrás, a fizikai erőforrás és a mezőgazdasági termelés minőségének 
javítását és korszerűsítését célzó egyértelmű fejlesztési stratégiák kialakítása. A 
gazdaságoknak nyújtott közösségi beruházási támogatás célja a mezőgazdasági üzemek 
korszerűsítésével azok gazdasági teljesítményének növelése a termelési tényezők jobb 
felhasználása révén, beleértve a minőséget, az ökológiai termékeket és a gazdaságon 
belüli és kívüli diverzifikációt is — ideértve a nem élelmiszer-termelő ágazatokat és az 
energianövényeket is — célzó új technológiák és innováció bevezetését. múlt időbe 

A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése jogcím szerinti támogatásban azok a tárgyi 
és/vagy nem tárgyi beruházások részesültek, amelyek:  
a) javítják a mezőgazdasági üzem összteljesítményét;és  
b) betartják az érintett beruházásra vonatkozó közösségi előírásokat.  
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2012-ben a gyümölcs ültetvénykorszerűsítés- és telepítésre benyújtott kérelmek száma 
155 db, csaknem 940 hektár igényelt területre. Az igényelt terület csaknem felét az alma 
és a cseresznye hasznosítás tette ki. 
 

Gyümölcs ültetvény korszerűsítés és telepítés jogcímeken igényelt 
támogatások adatai 2012 

Hasznosítás megnevezése 
ÚJ Kérelemszám 

(db) 
Igényelt terület 

(ha) 

Alma 51 256,86 

Körte 10 34,22 

Őszibarack 2 8,98 

Sárgabarack 9 43,4 

Vegyes gyümölcs 1 0,33 

Meggy 10 75,4 

Cseresznye 27 193,25 

Málna 3 7,99 

Termesztett bodza 8 68,31 

Piros ribiszke 1 29,16 

Piszke 1 2,31 

Földieper 6 25,53 

Szilva 14 97,11 

Egyéb szőlőültetvény 2 9,24 

Dió 5 33,66 

Mogyoró 3 36,66 

Szelídgesztenye 1 13,6 

Borszőlő 1 3,92 

Összesen 155 939,93 
Forrás: MVH 

c) Támogatási és kifizetési kérelmekre vonatkozó tapasztalatok 

1. Megfontolandó, hogy az adott fejlesztési területen belül megvalósítandó 
intézkedések esetében a támogatások részletes feltételeit meghatározó 
jogszabályok bizonyos alaptételekben, illetve formailag is egységesítésre 
kerüljenek. Ennek végrehajtási szempontból azért is van jelentősége, mert a 
jogcímek lényegében azonos ügyfélkört érinthetnek (kertészeti termelők), így az 
egységes értelmezés jelentősen könnyíthetne a támogatás feltételeinek 
teljesítésében. 

2. Javasolt az 5 éves szakmai gyakorlat igazolásának saját adatbázis alapján történő 
ellenőrzését lehetővé tenni a rendeletben felsoroltak mellett, továbbá egyéb 
lehetőségek felvétele. 

3. Ültetvénykorszerűsítés jogcím esetében átgondolást igényel a feltételként 
támasztott ültetvény kivágás mértéke. 

4. Átgondolást igényel a szaporítóanyag rendelkezésre állására vonatkozó feltétel is. 
5. Átgondolást igényel a korszerű öntözési módok eléréséhez szükséges vízjogi 

engedélyek beszerzésének feltételként történő meghatározása, amely az 
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eljárások elhúzódása miatt akadályát képezte a támogatási kérelem 
benyújtásának. 

6. Szükséges a támogatott terület fogalmának pontos meghatározása. 
7. Átgondolást igényel az induló mezőgazdasági termelő Vhr. szerinti fogalmának 

pontosítása és a támogatni kívánt tevékenység pontosabb körülhatárolásának 
feltételként történő felállítása. 

8. Az ügyfelek érdekében szükséges a támogatási feltételek teljesítési 
kritériumainak pontosabb meghatározása. 

9. Egységes kérelemben jelölt táblák vonatkozásában a támogatási kérelemben 
egyéb jogcímektől eltérően az ültetvényes jogcímeknél lehetőséget kell nyújtani a 
teljes táblaméret feltüntetésére. 

10. A kifizetési kérelmek bonyolult és eltúlzott feltételeit egyszerűsíteni szükséges. 
Az ügyféltől kizárólag az ellenőrizhetőség által támasztott, jogszabályban előírt 
pontosan körülhatárolt feltételek teljesítése követelhető meg.  
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3 A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZAT KÖZÉPTÁVON ELÉRENDŐ CÉLJAI 

Megfelelő szakember ellátottság biztosítása, szaktanácsadási rendszer kialakítása 
 
A hazai zo ldse g-gyu mo lcs termele s szakember-ella tottsa ga nak no vele se n tu l feladat a 
maga ngazda lkodo k szakmai ismereteinek a kor ko vetelme nyeihez valo  igazí ta sa, a 
termele shez szu kse ges szakmunka s e s technikusi ve gzettse gu ek sza ma nak e s tuda suk 
mino se ge nek fejleszte se.  Elso dleges szempont a gyakorlati a belso  e s ku lso  kereslethez 
valo  igazodo  oktata s ha ttere nek megteremte se. 
A kor ko vetelme nyeinek megfelelo  a zo ldse g-gyu mo lcs a gazat fejleszte se t szolga lo  
szaktana csada si rendszer kialakí ta sa a versenyke pes termele s felte teleinek 
megteremte se e rdeke ben. A termelo i szervezetek e szempontbo l egy specia lis csoportot 
ke pviselnek az a gazaton belu l, miuta n felismerve a szaktana csada si e s innova cio s 
hia nyokat, le trehozta k saja t szaktana csada ssal foglalkozo  szervezetu ket, amelynek a 
mu ko de se ben valo  re szve tel o szto nze se a termelo i szervezetek mu ko de se nek 
megero sí te se t szolga lja. Az innova cio k hasznosí ta sa nak felte tele is egy mu ko do ke pes 
a gazati szaktana csado i ha lo zat, amelyen keresztu l a legu jabb eredme nyek el tudnak jutni 
a termelo ho z. Erre lehet alkalmas a szaktana csado k rendszeres tova bbke pze se a 
kutato helyeken. 
 
Technikai- és technológiai feltételek biztosítása 
 
A technikai e s technolo giai fejleszte seket komplex u zemfejleszte si projektek kerete ben 
kell megvalo sí tani, amelyek elso sorban a gazdasa gilag versenyke pes u zemekben bel- e s 
ku lpiacon perspektivikus fajok e s fajta k termeszte se re koncentra lnak. A fejleszte seknek 
kifejezetten az optima lis u zemme ret kialakí ta sa t e s no vele se t, valamint az 
egyse gko ltse gek cso kkente se t kell szolga lniuk. A komplex projektfinanszí roza ssal 
leheto ve  kell tenni a gazda lkoda s kisza mí thato sa ga t, a hosszu  ta vu  terveze st, a hate kony 
forra sfelhaszna la st, valamint a pa lya zati e s egye b adminisztratí v terhek cso kkente se t. 
 
Az energiahate konysa g fejleszte se vel, az alternatí v energia k sze lesebb ko ru  bevezete se 
a ltal szu kse ges a terme kek versenyke pesse ge nek javí ta sa. 
Magyarorsza g alternatí v energia felhaszna la si ko telezettse ge nek teljesí te se kerete ben 
szu kse ges a bioga z- e s biomassza-energia, valamint a magyar terma lenergia-kincs 
hasznosí ta sa nak no vele se. A bioga z-, biomassza- e s terma lenergia sze lesko ru  kerte szeti 
e s kommuna lis felhaszna la sa val egy specia lis a fenntarthato sa g felte teleit is 
figyelembevevo  re gio s energiarendszer kialakí ta sa.  
 
A megle vo  o nto ze si leheto se gek jobb kihaszna la sa mellett a kerte szeti a gazat a ltal 
hasznosí tott termo teru letek o nto zheto se ge nek biztosí ta sa a szu kse ges technikai 
fejleszte sek, valamint az o nto zo ví z takare kos o nto ze s szaba lyoza si e s pe nzu gyi 
felte teleinek megteremte se vel.  
 
A friss zo ldse g- e s gyu mo lcsfe le k ira nti piaci kereslet no vekede se miatt - amely piacon 
folyamatos sza llí ta s, ido zí tett e s ko rnyezetbara t termeszte s szu kse ges - ce lszeru  
Magyarorsza gon a no ve nyha zi termeszte st fejleszteni. 1000 hekta r modern no ve nyha z 
e pí te se vel 200 ezer tonna u j a rualapot, e s me g a mai a rakon sza molva is 45 millia rd Ft 
elso dleges termele si e rte ket lehetne elo a llí tani e vente, valamint az egyes e vek ko zo tti 
hozamingadoza sokat is cso kkenteni lehet. 
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A fedett teru letek fejleszte se n belu l figyelembe kell venni a gombaha zak fejleszte se nek 
specia lis ige nyeit. A ce l mintegy 150.000 m2 termo felu let le trehoza sa e s ezt jo  mino se gu , 
ÍÍÍ. fa zisu  komposzttal ella to  u zemek fejleszte se. A fejleszte s hozade ka e venke nt mintegy 
20 ezer tonna a ru e s 8 millia rd Ft plusz elso dleges termele si e rte ket jelent az a gazatban.  
 
A gyu mo lcstermeszte s piacorienta lt faj- e s fajtaszerkezete nek, a megfelelo  termo hely 
haszna latnak e s modern technolo gia k alkalmaza sa nak u temezett ta mogata sa, 
figyelembe ve ve a belpiaci e s az exportpiaci ige nyek va ltoza sa t is.  
Az u ltetve nykorszeru sí te si programon belu l a kio regedett, gazdasa gtalanul mu velheto  
gyu mo lcsu ltetve nyek megu jí ta sa elengedhetetlen. Ennek elso sorban a korszeru tlen 
alma- e s a meggyu ltetve nyekre kell kiterjednie, de e rinthet ma s fontos magyar 
gyu mo lcsfe le ket is . A magyar gyu mo lcstermele s alacsony terme sa tlagait e s az alacsony 
e tkeze si ara nyt figyelembe ve ve elkeru lhetetlen az u ltetve nyek intenzita sa nak a no vele se 
a versenyke pesse g e rdeke ben. Ennek elso dleges szempontjai a hozamok no vele se, a 
terme sbiztonsa g fokoza sa e s a mino se g javí ta sa. A korszeru  technolo gia e s technika 
alkalmaza sa val a jelenlegi 80 ezer hekta ron megtermelt 800 ezer tonna val szemben, 70 
ezer hekta ron 1,2 millio  tonna magasabb mino se gu  e s e rte ku  gyu mo lcso t kell elo a llí tani. 
Ez a korszeru sí te s e vente minimum 3,5 ezer hekta r modern u ltetve ny telepí te se t teszi 
szu kse gesse . 
A gyu mo lcstermeszte sne l kiemelt jelento se gu  az integra lt e s ko rnyezetbara t 
termeszte stechnolo gia k alkalmaza sa, amely ma ra ma r piacmegtarto  eszko zze  le pett elo . 
A fejleszte s alapja t kell, hogy jelentse a megfelelo , az o nto ze s leheto se ge t is kí na lo  
termo hely-haszna lat prefera la sa. A gyu mo lcstermele s csak hosszu  ta vu  pozití v do nte sek 
esete n lehet eredme nyes. 7 e v alatt 24.500 hekta r korszeru , u j gyu mo lcsu ltetve ny 
le tesí te se 35.000 hekta r piaczavaro , ido s u ltetve nyt va lthat ki, amelyen a jelenlegi 
termelo i a rakon sza mí tva 60 millia rd Ft o sszegu  e ves u j e rte k a llí thato  elo  az a gazatban a 
fejleszte si ciklus ve ge n. Egy hekta r korszeru  u ltetve ny telepí te se nek ko ltse ge a 
telepí tendo  fajto l, a hekta ronke nti to sza mto l e s az alkalmazott mu szaki megolda sokto l 
(o nto ze si mo d, ta mrendszer, je gve delem stb.) fu ggo en 1,5 e s 8,0 millio  Ft ko zo tt va ltozik, 
amelyhez 10-18% a pola si ko ltse g is ta rsul. 
 
A magasabb feldolgozottsa gi foku  terme kek elo a llí ta sa nak elo te rbe helyeze se vel, azok 
e rte kesí te se sora n nagyobb a rbeve telt lehet ele rni, eze rt a gazati ce l a fejleszte si 
programokban e s finanszí roza si do nte sekben a termelo k kisle pte ku  feldolgoza si 
teve kenyse ge nek kerete ben ku lo no sen a szo rpke szí te s e s pa linkafo ze s, a kis e s 
ko ze pu zemekne l a termelo i tulajdonu  feldolgozo u zemek prefera la sa, e s a feldolgozo  
u zemek technikai korszeru sí te se nek megvalo sí ta sa. A zo ldse g-gyu mo lcs feldolgozo ipar 
becsu lt fejleszte si ige nye 100 millia rd Ft, amelynek megvalo sula sa val a termele si e rte k 
e vi 60 millia rd Ft-os no vekede se e rheto  el. 
 
Az ágazat piaci erejének növelése 
 
Mivel a zo ldse g-gyu mo lcs a gazat szereplo i szinte kiza ro lag mikro-, kis- e s ko zepes 
va llalkoza sok, elengedhetetlen a termelo i szervezetek integra lo  szerepe a kereskedelem 
fejleszte se ben. A termelo i szervezetek feketekereskedelemmel szemben fenna llo  
versenyha tra nya t az a tla thato sa g, az a ru nyomon ko vetheto se ge nek no vele se vel, a 
kereskedelmi teve kenyse g felte teleinek szigorí ta sa val e s azok elleno rze se vel lehet 
megszu ntetni. Legala bb 40%-os me rte kre kell no velni a termelo i szervezo de sek szerepe t 
a magyar zo ldse g-gyu mo lcs a gazatban. 
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A ro vid e rte kesí te si la ncok e s a helyi terme kek e rte kesí te se nek elo mozdí ta sa e rdeke ben 
az a gazat termelo  e rte kesí to  e s felhaszna lo  szereplo inek egyma sra vonatkozo  
informa cio inak, a terme kmennyise gek, terme kva laszte koknak, a hozza fe re si leheto se gek 
egyszeru sí te se vel e s sebesse ge nek no vele se vel te rse genke nti informa cio -o sszesí to  
inte zkede sek alkalmaza sa e s ezek alapja n szakmai ta je koztata si teve kenyse g szu kse ges.  
 
A terme kek hozza adott e rte ke nek no vele se hez e s a piaci ige nyek versenyke pes 
kiele gí te se nek e rdeke ben o szto no zni kell a va logata s, oszta lyoza s e s csomagola s 
ge pesí tettse ge nek no vele se t, az ele rheto  legu jabb technolo gia k bevezete se t.  
 
A hazai terme kek fogyaszta so szto nzo  programja nak mu ko dtete se e s megero sí te se a 
ne pege szse gu gyi e s gazdasa gi ce lok megvalo sí ta sa e rdeke ben tova bbra is alapveto  
jelento se ggel bí r. E programok felvila gosí tja k a fogyaszto kat a zo ldse g- e s gyu mo lcsfe le k 
fogyaszta sa nak ege szse gmego rzo  hata sairo l e s o szto nzik a napi to bbszo ri fogyaszta st, 
eza ltal szolga lva a termele sbo ví te st is. A hazai terme k ve delme ben e s a piaci krí zisek 
tompí ta sa ra rugalmas gyors reaga la sra alkalmas rendszer kerete ben kell alkalmazni a 
magyar terme kek promo cio ja t. 
 
A mino se gelleno rze s a fogyaszto i bizalom fenntarta sa, illetve egyes esetekben 
helyrea llí ta sa szempontja bo l is alapveto  fontossa gu , amelyben a me dia szerepe sem 
hanyagolhato  el, ha az megfelel a korrekt ta je koztata s ko vetelme nyeinek. Az a gazat 
ku lkereskedelmi aktí vuma nak mego rze se e rdeke ben vissza kell szorí tani a 
feketekereskedelem te rnyere se t, az importa ruval to rte no  csala sokat e s visszae le seket 
(a tcsomagola sok, fiktí v e s te nyleges import stb.).  
 
A piacszaba lyoza s hate kony eszko zeke nt le tre kell hozni egy az Euro pai Unio s e s a hazai 
piacszaba lyoza s alapja n mu ko do , napi piaci folyamatokat tu kro zo  informa cio s rendszert, 
amelynek mu ko dtete se nagyban segí tene  az a gazat szereplo inek munka ja t. Hosszabb 
ta vu  a gazati ce l a ku lo nbo zo  inte zme nyekben rendelkeze sre a llo  adatba zisok e s 
informa cio k ko zo tti kapcsolat megteremte se, e s egyse ges rendszerben to rte no  kezele se. 
A fejleszte shez szu kse ges emberi e s pe nzu gyi ero forra sok meghata roza sa ra az 
elve gzendo  feladatok e s a rendelkeze sre a llo  szervezeti ha tte r pontos felme re se alapja n 
keru lhet sor. 
 
A kertészeti foglalkoztatás bővítése 
 
A foglalkoztata si ke rde sekne l fontos szempont kell, legyen a mezo gazdasa g 
szezonalita sa bo l ado do  jellegzetesse gek figyelembeve tele vel, az a ltala nos foglalkoztata si 
szaba lyokto l elte ro  felte telek alkalmaza sa. Az alkalmi munkava llala s szaba lyrendszere t a 
bejelente s rendszere nek  tova bbi egyszeru sí te se vel kell hate konyabba  tenni. Az 
a gazatban felmeru lo  alkalmi e s ide nymunka vonzo va  te tele e rdeke ben mo dosí tani kell a 
ko zmunkaprogramra vonatkozo  szaba lyoza st, leheto ve  te ve a ke t rendszer 
a tja rhato sa ga t. 
A foglalkoztata s e s annak a tla thato sa ga nak no vele se e rdeke ben Ko zo s Agra rpolitika 
kerete ben – a ta rgyala sokon ele rt eredme nyek kihaszna la sa val - u gy kell alakí tani a 
ta mogata si rendszert, hogy az kedvezzen a munkaintenzí v kerte szeti a gazatoknak. 
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4 A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZAT – VIDÉKFEJLESZTÉSI 

POLITIKAKERETÉBEN – TERVEZETT FEJLESZTÉSI ESZKÖZEI ÉS A 

VÁRHATÓ HATÁSOK 

A kerte szeti a gazat inte zkede seit maga ban foglalo  Vide kfejleszte si Program (2014-2020) 
az EMVA alapbo l finanszí rozando  fejleszte s-politikai eszko zo ket tartalmazza.  
Az elko vetkezendo  programoza si ido szak kerte szeti inte zkede seinek kidolgoza sa a 
Vide kfejleszte si Programban jelenleg folyamatban van, eze rt a vide kfejleszte si politika 
kerete ben alkalmazando  fejleszte si eszko zo k nem tekintheto k ve glegesnek, sem a 
ta mogathato  inte zkede sek, sem a ta mogata si pe nzu gyi keret e s felte telek nincsenek 
meghata rozva e s elfogadva. 
 

4.1 A zöldség-gyümölcs ágazat vidékfejlesztési politika keretében 

alkalmazott intézkedéseinek általános jellemzői 

Jogosult költségek 
Az EMVA rendelet 46. cikke alapja n a beruha za sok vonatkoza sa ban a ko vetkezo  kiada sok 
ta mogathato k: 

 e pu lete pí te se, fejleszte se; 
 u j ge pek e s berendeze sek – idee rtve a sza mí to ge pes szoftvereket is – va sa rla sa 

vagy lí zingele se, az adott eszko z piaci e rte ke nek ereje ig;  
 u ltetve nytelepí te s e s felu jí ta s 
 immateria lis beruha za sok, mint pe lda ul szerzo i jogok, ve djegyek vagy 

folyamatok; 
 az elso  ke t pontban emlí tett kiada sokhoz kapcsolo do  a ltala nos ko ltse gek, pe lda ul 

az e pí te szek, me rno ko k dí jai, tana csada si dí jak, megvalo sí thato sa gi 
tanulma nyokhoz, szabadalmak e s licencek megszerze se hez kapcsolo do  ko ltse gek. 
A megvalo sí thato sa gi tanulma nyok me g abban az esetben is elsza molhato  
kiada snak mino su lnek, ha a bennu k foglalt eredme nyek ko vetkezte ben nem 
meru lnek fel az a) e s a b) pont szerinti kiada sok; 

 
Kedvezményezettek 
Az EMVA rendelet 18. cikke alapja n kedvezme nyezett:  

• a ta mogata s a mezo gazdasa gi termelo knek vagy mezo gazdasa gi termelo k 
csoportjainak í te lheto  oda, akinek az e ves a rbeve tele nek legala bb az 50%-a 
mezo gazdasa gi teve kenyse gbo l vagy e lelmiszeripari teve kenyse gbo l sza rmazik e s a 
minima lis a gazati u zemme rettel rendelkezik. Az u zemme rethez kapcsolo do  felte tel a 
fiatal gazda lkodo kra nem vonatkozik. 
• A termelo k ko zo s va llalkoza sa.  

 
Közvetetten érintettek 
A magas mino se gu  alapanyagok elo a llí ta sa ko zvetetten hata ssal van az e lelmiszeripar 
szereplo ire, eza ltal az e lelmiszertermele sre. A fejleszte s hozza ja rul a fogyaszto k magas 
mino se gu , ege szse ges zo ldse g-gyu mo lccsel to rte no  ella ta sa hoz. 
A vide ki te rse gek fejlo de se nek elo mozdí ta sa a ltal az inte zkede sek ko zvetetten hata ssal 
vannak a lakossa g e letszí nvonala nak emelkede se re. 
Az ágazati kapacitás bővítés és ágazati kibocsátás növekedés hatására megnő az ágazat 
munkaerő igénye, ezzel hozzájárul a mezo gazdasa gi foglalkoztatottak le tsza ma nak 
emelkede se hez, a vide ki munkane lku lise g cso kkente se hez e s a vidéki népesség 
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megtartásához. 
 
Minimális üzemméret 
A kerte szeti teve kenyse g u zemme rete a 4 EUME kerte szeti u zemme retet meghaladja. A 
sza mí ta s alapja az eddigiekben is alkalmazott standard fedezeti hozza ja rula s (a 
tova bbiakban: SFH) ko dokkal sza mí tott u zemme ret a ta mogata si ke relem benyu jta si 
e ve ben sza mí tott adatok alapja n. Az u j rendszerben standard termele si e rte k a minima lis 
me rethata r alapja, melyne l a javaslatunk vagy a 8000 euro  vagy a 10000 euro . 
A fiatal gazda k esete ben nincs minima lis u zemme ret. 
 
Támogatási intenzitás 
Vide kfejleszte si rendelet 1. melle klete e s a 18. cikk alapja n a keve sbe  fejlett re gio kban 
ve grehajtott ta mogathato  beruha za sok o sszege nek 50%-a, Pest megye ben a ta mogata si 
intenzita sa 40%. 
Fontos o szto nzo  a termelo k ko zo tti egyu ttmu ko de sek, termelo i csoportok e s termelo i 
szervezetek sza ma nak no vele se re biztosí thato  magasabb ta mogata si intenzita s. A 
kollektí v beruha za s mellett, magasabb ta mogata si intenzita sban re szesí theto  a fiatal 
gazda, tova bba  az Euro pai Ínnova cio s Projekt kerete ben megvalo sulo  beruha za s is.  
 

4.2 A zöldség-gyümölcs ágazat vidékfejlesztési politika keretében tervezett 

fejlesztési eszközeinek várható hatásai 

A kerte szeti a gazat sza ma ra az EMVA-bo l nyu jtott ta mogata sok o sszege 2012-ben 4 
millia rd forint. A kerte szeti a gazat fejleszte se re fordí tando  ta mogata sok tervezett 
o sszege a ko vetkezo  programoza si ido szakban 232,5 millia rd forint, e vente a tlagosan 33 
millia rd forint. A 2014-2020-as ido szakra vonatkozo  a gazati fejleszte sek az ala bbi 
eszko zo k mente n valo sulnak meg. 
 
4.2.1 A kertészet technológia és eszközfejlesztése 

 
Probléma feltárása 
A kerte szet mezo gazdasa gon belu li netto  beruha za si ara nya bo l, valamint az a gazat 
pe nzu gyi eredme nyeibo l egye rtelmu en kiolvashato  gyenge hazai e s a konkurens ku lfo ldi 
kerte szeti termelo kkel szembeni versenyke pesse ge. A gyenge versenyke pesse g miatt az 
e vek alatt a mezo gazdasa g teljes kibocsa ta sa ban beto lto tt szerepe nek zsugoroda sa hoz 
vezetett, mellyel kedvezo tlen ara nyeltolo da sok alakultak ki a hazai agra rtermele sben 
elso sorban a sza nto fo ldi no ve nytermeszte ssel szemben. 
Az a gazat fejleszte se t azonban nemcsak a gyenge mutato k teszik indokoltta , hanem a jo  
mino se gu  magyar a rualap ira nti no vekvo  kereslet is. Zo ldse g-gyu mo lcs terme keink 
exportpiaci kereslete le nyegesen nagyobb, mint amennyi e rte kesí theto  a rualappal 
jelenleg rendelkezu nk. A magyarorsza gi belso  fogyaszta s nyitott a hazai kerte szeti 
terme kekre, tova bba  az exportpiacok re sze ro l is ero so do  kereslet mutatkozik a magyar 
terme kek ira nt. Ezen csak a zo ldse g-gyu mo lcs termele su nk technikai e s technolo giai 
fejleszte se vel, a rendelkeze sre a llo , koncentra lt, nagy to megu  e s mino se gi a rualapjaink 
jelento s no vele se vel tudunk va ltoztatni. A frisspiaci e tkeze si paprika, paradicsom, 
dinnyefe le k, szamo ca, csonthe jas gyu mo lcso k (cseresznye, meggy, kajszi, alma e s ko rte) 
exportja lenne jelento sen no velheto , de nagy leheto se gek rejlenek a spa rga, cukkini, 
sala tafe le k e s ma s ku lo nleges zo ldse g-gyu mo lcsfe le k fejleszte se ben is. A vila gpiac a friss 
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terme kek ira nti kereslet ira nya ba mozdult, ugyanakkor pontosan ido zí tett termeszte s e s 
sza llí ta s szu kse ges a piacok e s a kereskedelmi kapcsolatok megtarta sa hoz. A 
termele sbiztonsa g no vele se nek, a hosszabb termele si ciklus ige nye – ku lo no sen a 
magyar klimatikus viszonyok ko zo tt – a fedett, e s klimatiza lt termo felu letek no vele se t 
ko veteli meg.  

 
Az fejlesztési eszköz kapcsolódása a Vidékfejlesztési Programhoz 
Az intézkedés a Vidékfejlesztési Programban meghatározott „technológiai fejlesztés a 
kertészeti ágazatokban” nevezetű fejlesztési szükséglethez, és 2. prioritáson belül a 2A. 
„A mezo gazdasa gi u zemek gazdasa gi teljesí tme nye nek no vele se e s a szerkezeta talakí ta s 
e s moderniza cio  o szto nze se, ku lo no s tekintettel a piaci re szve tel e s orienta cio  
no vele se re, valamint a mezo gazdasa gi diverzifika cio ra” fo kuszteru lethez kapcsolo dik. 
A fejlesztési szükségletben megfogalmazott főbb célok a kertészet technológiai 
fejlesztése, eszközellátottságának javítása, az üzemi hatékonysági és pénzügyi mutatók 
javítása, a kertészet mezőgazdaságban betöltött egészséges szerepének helyreállítása, a 
mezőgazdaságban foglalkoztatottak létszámának bővítése, és a magyar élelmiszeripar 
hazai alapanyaggal történő ellátása, az üzemek közötti versenyképességi különbségek 
csökkentése (értékelési rendszeren keresztül), valamint az ország agrárkivitelének 
növelése. 
 
Az intézkedések leírása 
A kertészet technológia és eszközfejlesztésén belül a tervezett intézkedések az új, 
építéssel járó kertészeti technológia-, építéssel nem járó kertészeti eszközbeszerzés-, és 
ültetvényszerkezet korszerűsítése intézkedés.  
Az új, építéssel járó kertészeti technológia fejlesztés intézkedésen belül a tervek szerint 
támogatásban részesül az új üvegház-, és u j fo liaha z (pl. blokkfo lia, mobil blokkfo lia, 
nagyle gteru  egyhajo s sa tor) e pí te se, a no ve nyha z techolo giai berendeze sei (pl. 
no ve nyve delem fixen vagy mobilan telepí tett berendeze sei e s kiszolga lo  egyse gei, 
pa ra sí to , ta panyag e s klí maveze rle s technolo giai eszko zei, fu ggesztett no ve nytarto  
berendeze sek), valamint a no ve ny a pola s e s betakarí ta s ge pei (pl. szedo kocsi, talajtakaro  
fo lia, fo lia alagu t). Ezen kí vu l a gombatermeszto ha z e s teljes bee pí tett e s mobil 
technolo gia ja, ehhez kapcsolo do an a technolo giai ví zkezele se nek berendeze sei, valamint 
a gombakomposzt elo a llí to - e s a rtalmatlaní to  berendeze sek e s u zemek. Ta mogatott lesz 
a szaporí to ha zak le tesí te se, (faiskola), e s a hu to ha z e pí te s. A fent emlí tett termelo  e s 
ta rolo  le tesí tme nyekhez kapcsolo do  egye b u zemi le tesí tme ny, (pl. iroda, o lto zo , mosdo , 
rakta r, kezelo helyise g, ta rolo k, ge pe szeti egyse gek) valamint ehhez kapcsolo do an a 
zo ldse g- (belee rtve a gomba t is) gyu mo lcs- e s dí szno ve ny termeszte se hez szu kse ges 
bee pí tett technolo giai eszko zo k, e s berendeze sek is ta mogata sban re szesu lnek. 
Az építéssel nem járó kertészeti eszköz beszerzés intézkedésen belül a tervek szerint 
támogathatók lesznek az ero ge pek, munkage pek, e s a postharvest (tisztí ta s, mosa s, 
va logata s, oszta lyoza s, csomagola s) ge pei. 
Az u ltetve nyszerkezetek korszeru sí te se inte zkede sen belu l ta mogatott lesz az u j 
u ltetve nyek telepí te se, a megle vo  u ltetve nyek felu jí ta sa, korszeru sí te se, valamint a fajta- 
e s mu vele si mo d va lta s teve kenyse gek. 
A fejlesztés során mérni kívánt indikátorok 

 Szerkezeta talakí ta si ta mogata sban re szesu lt gazdasa gok ara nya nak %-os 
no vekede se 

 Kerte szeti ge pberuha za si ta mogata sban re szesu lt gazdasa gok ara nya nak %-os 
no vekede se 
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Az intézkedések közvetlen hatásai 
A kerte szet technolo giai fejleszte se vel az a gazat termelo , energiaella to , feldolgozo  e s 
kiszolga lo  eszko zeinek ella tottsa ga korszeru sí te sre keru l, a gazdasa gok u zemi 
hate konysa gi e s pe nzu gyi mutato i javulnak. 
A kerte szet mezo gazdasa gban elfoglalt re szara nya no vekszik, eza ltal a sza nto fo ldi 
no ve nytermeszte shez viszonyí tott ara nya megno . 
A gazdasa gok az inte zkede sek a ltal versenyke pesek lesznek a bel- e s ku lpiacokon 
egyara nt, mert a fejlett no ve nytermeszte si technolo gia k, e s innovatí v technolo gia k 
haszna lata leheto ve  teszi a magasabb hozza adott e rte ku , kiemelkedo  mino se gu  
terme kek elo a llí ta sa t, melyekre a kereslet va rhato an tova bb fokozo dik. A fejleszte ssel a 
ku lo nleges mino se gu , ku lo nleges fogyaszto i ige nyeknek megfelelo  terme kek megfelelo  
mennyise gben to rte no  elo a llí ta sa, valamint a re spiacok ige nyeinek kiele gí te se leheto ve  
va lik, eza ltal a termele s diverzifika cio ja is megvalo sul. 
Az e letke pes, versenyke pes a gazati va llalkoza sok no velni tudja k a kerte szeti a gazat 
o sszes kibocsa ta sa t, e s hozza ja rulnak az a gazat mezo gazdasa gi exportbo l valo  
re szara nya nak no vekede se hez. Eza ltal az inte zkede sek hozza ja rulnak a kerte szet 
mezo gazdasa gbo l valo  optima lis re szara nya nak visszaa llí ta sa hoz. 
 
Az intézkedések közvetett hatásai 
A korszerű technológiák alkalmazásával, és a termelés diverzifikációjának 
megteremtésével az intézkedés közvetetten hozzájárul a környezet állapotának 
fenntarthatóságához. 
Az a gazati kibocsa ta s no vekede s hata sa ra a magyar élelmiszeripar hazai alapanyaggal 
történő ellátása bővülni tud, mely megfelelo  technolo giai e s kapacita sfejleszte ssel 
no velni tudja nyersanyagigénye t és kibocsátása t. 
A feldolgozóipari kapacitások növekedésének hatására, valamint a termelői szektorban 
megélénkülő vállalkozási kedv megélénkülésének hatására az intézkedések közvetetten 
hozzájárulnak a mezo gazdasa gban foglalkoztatottak le tsza ma nak bo ví te se vel, —eza ltal a 
munkane lku lise g cso kkente se vel— a vidéki népesség megtartásához. 
A korszeru , u j technolo gia k bevezete se vel az a gazat ke pes lehet me g to bb, magas 
ke pzettse gu  alkalmazott foglalkoztata sa ra azzal, hogy a jelenleg alkalmazott fizikai, 
to bbnyire szakke pzetlen dolgozo i le tsza m is no vekedhet a no vekvo  terme sa tlagok, a 
megno vekvo  termeszto  felu let valamint a sza nto fo ldi no ve nytermeszte sbo l a ke zimunka 
- ige nyes kerte szeti termele sre valo  a ta lla s miatt. 
 
4.2.2 A meglévő kertészet, kertészeti technológia és a kapcsolódó infrastruktúra 

energiahatékonyságának javítása 

Probléma feltárása 
Magyarorsza gon a mezo gazdasa gi e pu letek jo  re sze elavult, felu jí ta sra szorul. A 
mezo gazdasa gi va llalkoza sok termele si ko ltse geinek jelento s re sze t az energiako ltse gek 
teszik ki. A geotermikus energia ara nya az energiame rlegben alacsony. Szu kse gesse  va lt 
teha t a mezo gazdasa gi e pu letek e s ge pek energiahate konysa ga nak javí ta sa a termele si 
ko ltse gek cso kkente se, eza ltal az u zemek versenyke pesse ge nek e s hate konysa ga nak 
javí ta sa, fenntarthato sa g e rdeke ben. Fontos szempont az energetikai korszeru sí te sne l, 
hogy az u gy cso kkenti a termele si ko ltse geket, hogy ko zben nem teszi szu kse gesse  a 
foglalkoztata s cso kkente se t, teha t nem va ltja ki a ke zimunka t. Az e pu letenergetikai 
korszeru sí te snek nemcsak gazdasa gossa gi elo nyei vannak, hanem ko rnyezetve delmi, az 
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energiafelhaszna la s szempontja bo l is fontos fejleszte si priorita s. Az energetikai 
korszeru sí te s teha t fontos eszko z a fenntarthato  agra rgazdasa g megteremte se ben. 
 
A fejlesztési eszköz kapcsolódása a Vidékfejlesztési Programhoz 
Az intézkedés a Vidékfejlesztési Programban meghatározott „a mezőgazdaság 
energiafelhasználás hatékonyságának javítása a mezőgazdasági épületek 
energiahatékonyságával, valamint az alkalmazott géppark és technológiák energia-
racionalizálásával nevezetű fejlesztési szükséglethez”, az 5. prioritáson belül az 5B „a 
mezo gazdasa g e s az e lelmiszer-feldolgozo  ipara g a ltali energiafelhaszna la s 
hate konysa ga nak fokoza sa” e s re szben 2. priorita s 2A fo kuszteru lete hez ja rul hozza . 
  
Az energia-felhaszna la s hate konysa ga nak javí ta sa a mezo gazdasa gban elso sorban a 
mezo gazdasa gi e pu letek, valamint a technolo gia k, ero - e s munkage pek energia-
hate konysa ga nak javí ta sa val valo sí thato  meg. A mezo gazdasa gi e pu letenergetikai 
fejleszte s maga ba foglalja az e pu letge pe szeti moderniza cio  mellett az e pu letek 
szigetele se t, a nyí la sza ro k felu jí ta sa t, csere je t, a fu te s korszeru sí te se t e s a megu julo  
energiaforra sok haszna lata t, terma lkutak korszeru sí te se t, a kinyert terma lenergia 
felhaszna la s hate konysa ga nak no vele se t. A fejleszte si szu kse gletben megfogalmazott 
ce lok a mezo gazdasa g energiafelhaszna la sa nak cso kkente se, a mezo gazdasa gi e pu letek 
energetikai korszeru sí te se nek fejleszte se, az u zemi szinten az energiako ltse gek 
cso kkente se, a mezo gazdasa g hate konysa ga nak javí ta sa, valamint a mezo gazdasa g 
foglalkoztata s szinten tarta sa e s bo ví te se. 

 
Az intézkedések leírása 
A megle vo  kerte szet, kerte szeti technolo gia e s a kapcsolo do  infrastruktu ra 
energiahate konysa ga nak javí ta sa fejleszte si eszko zo n belu l tervezett az u j 
energiatakare kos no ve nyha z, blokkfo lia, mobil blokkfo lia, nagyle gteru  egyhajo s sa tor 
beruha za sok ta mogata sa, e s a no ve nyha zi technolo gia (no ve nyha zi pa ra sí to , veze rle s 
technolo gia, hate kony szello ze st biztosí to  berendeze sek, egy vagy to bb ko ro s fu te si 
rendszer, vila gí ta s technolo gia) fejleszte sek ta mogata sa. Ta mogata sban re szesu lnek 
az energiatakare kos gombatermeszto ha zak teljes bee pí tett e s mobil technolo gia ja nak 
fejleszte se t-, e s ví zkezele se t szolga lo , e s az energiatakare kos hu to ha z beruha za sok. 
Ta mogatott lesz a fent emlí tett termelo  e s ta rolo  le tesí tme nyekhez kapcsolo do  egye b 
u zemi le tesí tme nyek le tesí te se (kezelo helyise g, fu te shez-hu te shez kapcsolo do  
e pí tme nyek, ge pe szeti egyse gek,  stb.). A terma lví z termelo  kutak korszeru sí te se nek 
(automata ta vado val felszerelt ví zszint- e s ví zhozamme ro  eszko zo k kie pí te se, u zembe 
a llí ta sa a termelo  e s/vagy visszasajtolo  kutakra), valamint a no ve nyha zak, hu to ha zak 
korszeru sí te se nek (szigetele sek, ho hasznosí ta s javí ta sa) ta mogata sa is tervezett.  

A fejlesztés során mérni kívánt indikátorok 
 Az energiahate konysa g javí ta sa ra fordí tott beruha za si o sszegek ara nya nak %-os 

emelkede se 
 Ta mogatott projektek sza ma nak %-os emelkede se 

 
Az intézkedések közvetlen hatásai 
Az intézkedések hatására az üzemi szinten való energiaköltségek csökkenésével a 
gazdaságok egységre jutó termelési költségei csökkennek. Ezáltal az üzemi hatékonyság 
fokozódik. A gazdaságos és rentábilis üzemeltetéssel a gazdaságok növelni tudják a 
kertészeti ágazat összes kibocsátását. Ezáltal az intézkedések hozzájárulnak a kertészet 
mezőgazdaságból való optimális részarányának visszaállításához, valamint az ágazat 
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összes energiafelhasználásának csökkenéséhez. 
 
Az intézkedések közvetett hatásai 
Az intézkedések, különösen az épületenergetikai korszerűsítések az ágazati 
energiafelhasználás csökkentésével hozzájárulnak a fenntartható agrárgazdaság 
megteremtéséhez. 
A meglévő kertészeti technológia energiahatékonyságának javítására irányuló 
intézkedések nem válták ki a kézimunkát, az új növényházi kapacitások létrehozásával 
pedig hozzájárulnak a foglalkoztatás növekedéséhez. 
A korszerű technológiák alkalmazásával, és a termelés diverzifikációjával a környezet 
állapotának fenntarthatósága megvalósul. 
 
4.2.3 Kertészeti öntözésfejlesztés 

Probléma feltárása 
Magyarorsza g jelento s felszí ni e s felszí n alatti ví zba zisokkal e s -ke szletekkel rendelkezik, 
tova bba  jelento s az orsza gon a tfolyo  ví z mennyise ge is. Ennek ellene re az o nto zo tt 
teru letek ara nya messze elmarad az EU-s orsza goke to l. A mezo gazdasa gilag mu velt 
teru let ara nya hoz viszonyí tottan cseke ly az o nto zo tt teru letek ara nya, mely re szben a 
vizile tesí tme nyek rossz hate konysa ga nak ko szo nheto . A klí mava ltoza s okozta asza lyos-, 
illetve belvizes e vek megko vetelik a megfelelo  ví zelvezete s e s ví zvisszatarta s 
biztosí ta sa nak, valamint az o nto ze s fejleszte se nek szu kse gesse ge t. A 
csatornarendszereket e s ví zta rozo kat, a szivattyu telepeket, valamint a kapcsolo do  
mu ta rgyakat megfelelo  a llapotba kell hozni annak e rdeke ben, hogy a mennyise gileg 
jo nak tekintheto  felszí ni vizek a ta bla k ko zele ben o nto ze sre felhaszna lhato ak legyenek. 
Fejleszte si ige ny mutatkozik az o nto zo berendeze sek ira nt, valamint a felhaszna lt ví z 
mennyise ge nek cso kkente se e rdeke ben moderniza lni szu kse ges a megle vo , a 
gazda lkodo k tulajdona ban le vo  o nto zo berendeze seket is.  
 
A fejlesztési eszköz kapcsolódása a Vidékfejlesztési Programhoz 
Az inte zkede s a Vide kfejleszte si Programban meghata rozott „a megle vo  
vizile tesí tme nyekhez ko to do  ví zfelhaszna la s hate konysa ga nak javí ta sa, korszeru sí te se, 
az o nto zo berendeze sek felu jí ta sa, valamint melioratí v talajmu velo  eszko zo k 
alkalmaza sa nak o szto nze se” fejleszte si szu kse glethez, az 5. priorita son belu l az 5A. „a 
mezo gazdasa g a ltali ví zelhaszna la s hate konysa ga nak javí ta sa” fo kuszteru lethez 
kapcsolo dik. 
A fejleszte si szu kse glet fejleszte si ce ljai a megle vo  vizile tesí tme nyek hate konysa ga nak 
javí ta sa, az elsziva rgo  ví z mennyise ge nek cso kkente se e rdeke ben, az o nto zo tt teru letek 
nagysa ga nak no vele se, a megle vo  o nto zo berendeze sek hate konysa ga nak javí ta sa, 
valamint a talajok ví zta rozo  kapacita sa nak fokoza sa, mely hozza ja rul a versenyke pes 
mezo gazdasa gi alapanyag-termele shez.  

 
Az intézkedések leírása 

A kerte szeti a gazatban az o nto ze sfejleszte sen belu l tervezett a gazda lkodo k 
tulajdona ban le vo , mezo gazdasa gi u zemen belu li o nto zo berendeze sek 
korszeru sí te se nek e s beszerze se nek ta mogata sa. 

A fejlesztés során mérni kívánt indikátorok 

 Az öntözésbe bekapcsolt területek %-os növekedése 
 Támogatott projektek számának %-os növekedése 
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Az intézkedések közvetlen hatásai 
Az intézkedés hatására az országos vízgazdálkodási programok kidolgozásánál az egyes 
termőtájak kertészeti termesztésének fejlesztéséhez szükséges öntözővíz igények 
felmérése megvalósul, a tervezett víztározók és csatornarendszerek lehetővé teszik az 
alacsony öntözési arány bővítését. Az öntözőberendezések kapacitásának növelésével 
jelentősen megnövekszik az öntözött területek nagysága. A meglévő 
öntözőberendezések hatékonyságának javítása nagyobb hozambiztonságot eredményez, 
ezáltal javulnak a termésátlagok, csökkennek az egységre jutó termelési költségek. 
 
Az intézkedések közvetett hatásai 
Az öntözési arány bővülésével, a gazdaságok gazdaságos és rentábilis üzemeltetése 
lehetővé válik, ezért az intézkedés közvetetten hozzájárul a kertészeti ágazat 
kibocsátásának, valamint a mezőgazdasági alapanyag-termelés versenyképességének 
növekedéséhez. Ezáltal az öntözésfejlesztési intézkedések közvetetten hozzájárulnak a 
kertészet mezőgazdaságból való optimális részarányának visszaállításához.  
Az öntözött felületek növekedése nem váltja ki a kézimunkát, a fejlesztés hatására 
megvalósuló termelési kapacitások növekedése közvetetten hozzájárul a foglalkoztatás 
növekedéséhez. 
A korszerű öntözési technológiák alkalmazásával, és az öntözés hatékonyságának 
fokozásával javul a talajok állapota, ezáltal a környezet állapotának fenntarthatósága 
megvalósul. 
 
4.2.4 Ágazatspecifikus kockázatmegelőzési eszközök 

 
Probléma feltárása 
A klí mava ltoza shoz to rte no  adapta cio , a terme szeti katasztro fa k a ltal okozott ka rok 
cso kkente se, a kiegyensu lyozott hozameredme nyek e s kiegyensu lyozott 
jo vedelemtermelo  ke pesse g ira nt ero s ige ny mutatkozik a hazai alapanyag-termele sben. 
A sze lso se ges ho me rse kletingadoza sok, a csapade k mennyise ge nek va ltoze konysa ga 
jelento sen befolya solja a mezo gazdasa gi termele st, mely eza ltal ero teljes hata ssal van a 
hazai termelo i- e s felva sa rla si a rakra is. Kiegyensu lyozott mezo gazdasa gi termele s 
megfelelo  kocka zatkezele si beruha za sokat, precí z e s tudatos gazda lkodo i odafigyele st 
ko veto en ke pzelheto  el, mely a pe nzu gyi biztosí ta si rendszer adta leheto se geket szinte n 
e lvezi. Terme szetesen nem lehet minden terme szeti katasztro faeseme nyre e s 
ka reseme nyre felke szu lni, ami egyu tt ja r a hozamok cso kkene se vel, azonban a pe nzu gyi 
kocka zatkezele si-, biztosí ta si rendszerben valo  re szve tel me rse kelheti a gazda lkodo  
kieso  jo vedelme t, mellyel az egye ni ka rok cso kkentheto k. 
 
A fejlesztési eszköz kapcsolódása a Vidékfejlesztési Programhoz 
Az intézkedés a Vidékfejlesztési Programban meghatározott „kocka zat-cso kkento  
beruha za sok sza ma nak no vele se, a gazatspecifikus kocka zatkezele si eszko zo k 
elterjeszte se, valamint a telepi ví zta roza s, ví zvisszatarta s e s csatornarendszer 
fejleszte se” fejleszte si szu kse glethez, e s a 3. priorita son belu l a 3B. „a mezo gazdasa gi 
u zemekben megvalo sulo  kocka zatkezele s e s megelo ze s ta mogata sa” fo kuszteru lethez 
ja rul hozza . 
 
A fejleszte si szu kse glet fo bb ce lkitu ze sei a kocka zatkezele si, no ve nybiztosí ta si 
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rendszerben valo  re szve tel ara nya nak no vele se, az a gazat kiegyensu lyozott 
jo vedelemtermelo  ke pesse ge ge nek megteremte se, kocka zat-cso kkento  beruha za sok 
sza ma nak no vele se, az a gazatspecifikus kocka zatkezele si eszko zo k elterjeszte se, a telepi 
ví zta roza s e s ví zvisszatarta s, talaja llapot javí ta sa, valamint a telepi csatornarendszerek 
karban tarta sa nak o szto nze se. 
 
Az intézkedések leírása 
Az a gazatspecifikus kocka zatmegelo ze si fejleszte si eszko zo k kerte szetben tervezett 
inte zkede sei a mezo gazdasa gi biztosí ta s dí ja hoz nyu jtott ta mogata s, e s a jo vedelem 
stabiliza cio s ta mogata s. 
A mezo gazdasa gi biztosí ta s dí ja hoz nyu jtott ta mogata s inte zkede s kerete ben elso sorban 
olyan ido ja ra si kocka zatokra ko to tt biztosí ta si szerzo de sek dí ja hoz nyu jthato  ta mogata s, 
amelyek a megelo zo  ha rom e vben vagy a megelo zo  o te ves ido szaknak a legmagasabb e s 
a legalacsonyabb e rte k kiza ra sa val ke pzett ha rome ves a tlaga ban a mezo gazdasa gi 
termelo  a tlagos e ves terme se nek to bb, mint 30%-a t kitevo  terme skiese s a ltal okozott 
vesztese get fedezik. Az inte zkede s ce lja a –jelenleg a KAP Í. Pille r kerete ben – ta mogatott 
biztosí ta si konstrukcio k ta mogata sa nak tova bbvitele, esetleges kiterjeszte se. Jo vedelem 
stabiliza cio s eszko z inte zkede s kerete ben olyan mezo gazdasa gi termelo k re szesu lhetnek 
ta mogata sban, akik hozza ja rula st fizetnek a jo vedelemstabiliza cio s alaphoz, e s akiknek a 
jo vedelem kiese se az adott e vben 30%-kal meghaladja a megelo zo  ha rom e v, illetve a 
megelo zo  5 e ves ido szaknak a legmagasabb e s a legalacsonyabb e rte k kiza ra sa val 
ke pzett ha rome ves a tlaga t. Ez a kocka zatkezele si eszko z az ido ja ra si kocka zatok 
kezele se n tu lmeno en leheto se get ad az egye b piaci e s gazdasa gi kocka zatok (pl. a rak, 
ko ltse gek emelkede se) kedvezo tlen hata sainak kompenza la sa ra. 
A kocka zatcso kkento  inte zkede sek a kedvezo tlen e ghajlati jelense gek, terme szeti 
katasztro fa k e s egye b katasztro faeseme nyek megelo ze se t e s a se ru lt kapacita sok 
helyrea llí ta sa t ce lozza k. Az inte zkede sek kerete ben szu kse ges az elmu lt ido szak 
csapade kos, majd asza lyos ido szakait figyelembe ve ve a ví zta rozo  kapacita s fejleszte se 
az a gazat gazdasa gai, illetve azok ta rsula sai sza ma ra. 
Az inte zkede s kerete ben olyan beruha za sok ta mogathato k, amelyek elo segí tik az u zem 
elemi ka rokkal szembeni ve delme t e s termele sbiztonsa ga t. A kocka zat-cso kkento  
beruha za sok esete ben a je gve do  rendszerek, je gha lo , fu stgenera tor, je gka relha rí to  
rendszer, fagyve delmi beruha za sok, fagyve do  o nto ze s, eso ve do  fo lia beszerze se nek e s 
e pí te se nek ta mogata sa ra keru l sor. Szinte n ta mogatott a mino sí tett ka reseme nyek 
ko vetkezte ben se ru lt vagy megsemmisu lt egyes ta rgyi eszko zo k po tla sa. 
 
A fejlesztés során mérni kívánt indikátorok 

 Mezo gazdasa gi biztosí ta s dí ja hoz nyu jtott ta mogata sban re szesu lo  gazdasa gok 
sza ma nak emelkede se % 

 Jo vedelem stabiliza cio s ta mogata sban re szesu lo  gazdasa gok sza ma nak 
emelkede se % 

 Kocka zatmegelo ze si kifizete sek o sszege nek %-os emelkede se 
 

Az intézkedések közvetlen hatásai 
Az inte zkede sek hata sa ra no vekszik kocka zatmegelo ze si rendszerben valo  re szve tel 
ara nya, no vekszik a mezo gazdasa gi biztosí ta s dí ja hoz nyu jtott ta mogata sban-, e s 
jo vedelem stabiliza cio s ta mogata sban re szesu lo  gazdasa gok sza ma. A fejleszte sek 
hata sa ra a gazda lkodo k kieso  jo vedelme me rse klo dik, a gazdasa gok hozameredme nye 
kiegyensu lyozott, eza ltal a hazai termelo i- e s felva sa rla si a rak kedvezo en alakulnak. A 
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gazda lkodo k jo vedelme biztosí tott, eze rt a gazda lkoda sok hozza ja rulnak az a gazat 
kiegyensu lyozott jo vedelemtermelo  ke pesse ge hez.  

 
Az intézkedések közvetett hatásai 
A szektorban az intézkedések hozzájárulnak a gazdaságok kiegyensúlyozott 
jövedelmének biztosításához, ezáltal a gazdálkodók, az állandó foglalkoztatottak és az 
idénymunkások, segítő családtagok stabil jövedelme is biztosított. A stabil jövedelem 
biztosítja a gazdaságok növekedési lehetőségét, ezáltal az intézkedés közvetetten 
hatással van a szektor kibocsátásának növekedésére, az ágazati foglalkoztatás 
bővülésére és az ágazatban dolgozók életszínvonalának emelkedésére. A gazdálkodások 
kiegyensúlyozott növekedése lehetővé teszi a környezetkímélő, fejlett technológiák 
alkalmazását, ezért az intézkedés közvetetten pozitív hatással van a környezet 
állapotának fenntarthatóságára. 

 
4.2.5 A vertikális integrációk ösztönzése, az újonnan elismert termelői csoportok 

támogatása  

Probléma feltárása 
A horizonta lis egyu ttmu ko de sek fejleszte se ero sí theti a termelo  va llalkoza sok 
alkupozí cio ja t az inputella to , a feldolgozo  e s felva sa rlo  szervezetekkel szemben. A 
termelo i egyu ttmu ko de sek tova bba  cso kkentik az egyma s ko zo tti versenyt, e s segí tse get 
nyu jtanak a teve kenyse gu k o sszehangola sa ban, szakmai kapcsolataik ero sí te se ben. A 
horizonta lis szervezo de sek alkalmasak az e lelmiszeripar e s a ku lpiacok, valamint a nagy 
kiskereskedelmi la ncok kereslete t kiele gí teni. Az a gazat besza llí to i pozí cio ja t akkor tudja 
megtartani, ha az import alapanyaggal versenyke pes a ron, mino se gben e s mennyise gben 
tud termelni. Az exportpozí cio  megtarta sa hoz szinte n elengedhetetlen a megfelelo  
mennyise gu  e s mino se gu  a rualap biztosí ta sa, melyek ne lku lo zhetetlen eszko ze az 
a gazati szereplo k ko zo tti horizonta lis e s vertika lis egyu ttmu ko de sek megteremte se, e s 
ero sí te se. A horizonta lis e s vertika lis egyu ttmu ko de sek sza ma t no velni kell, hiszen 
Magyarorsza gon a to bbi EU-s orsza ghoz ke pest alacsony az egyu ttmu ko de sek e s 
szervezo de sek sza ma. A mezo gazdasa gban sza mos olyan gazdasa g, va llalkoza s mu ko dik, 
amelyek azonos vagy hasonlo  terme keket a llí tanak elo , de jelenleg az ilyen va llalkoza sok 
ko zo tt keve s esetben van ko zvetlen kapcsolat. 
 
A fejlesztési eszköz kapcsolódása a Vidékfejlesztési Programhoz 
A fejleszte si eszko z a Vide kfejleszte si Programban meghata rozott „az 
agra rgazdasa gban a vertika lis e s horizonta lis egyu ttmu ko de sek sza ma nak 
no vele se, a termelo i egyu ttmu ko de sek o szto nze se, terme kpa lya-rendszerek 
kialakí ta sa fejleszte si szu kse glethez e s a 3. priorita s 3A. „az elso dleges termelo k 
megfelelo bb intgra la sa az e lelmiszerla ncba a mino se grendszerek, a helyi piacokon e s a 
ro vid ella ta si la ncokon keresztu l folytatott promo cio , a termelo i csoportok e s a 
szakmako zi szervezetek re ve n” fo kuszteru lete hez ja rul hozza . 
A fejleszte si szu kse glet legfo bb ce lkitu ze sei az agra rgazdasa gban a vertika lis e s 
horizonta lis egyu ttmu ko de se k sza ma nak no vele se, a termelo i egyu ttmu ko de sek 
o szto nze se, a terme kpa lya-rendszerek kialakí ta sa, eza ltal az e lelmiszeripar hazai 
alapanyaggal to rte no  ella tottsa ga nak biztosí ta sa az agra rexport bo ví te se, e s az 
agra rgazdasa g hozza adott e rte ke nek no vele se. 
 
Az intézkedések leírása 
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A termelo i csoportok ta mogata sa inte zkede s alapveto  ce lja a mezo gazdasa gi termelo k 
egyu ttmu ko de se nek o szto nze se, a termelo k versenyke pesse ge nek, teljesí tme nye nek 
javí ta sa, a termele s piaci ige nyekhez valo  igazí ta sa, valamint az a ruk ko zo s forgalmaza sa. 
A ta mogata st a tala nyo sszegu  ta mogata ske nt, e ves re szletekben kell kifizetni atto l az 
ido pontto l kezdo do  o t e ven keresztu l, amikor a termelo i csoportot vagy termelo i 
szervezetet u zleti terve alapja n elismerte k. Az e ves re szletek o sszege t fokozatosan 
cso kkenteni kell. A ta mogata s a csoport e ves e rte kesí tett termele se alapja n sza mí tando .  

 
A fejlesztés során mérni kívánt indikátorok 

 A támogatásban részesült termelői csoportok számának %-os növekedése 
 A kifizetett támogatások nagyságának %-os növekedése 
 A termelői csoportok taglétszámának bővülése % 
 A termelői csoportok által értékesített termékek értékének %-os növekedése 

 

Az intézkedések közvetlen hatásai 

Az inte zkede s hata sa ra no vekszik a termelo i egyu ttmu ko de sek sza ma, a nagyobb 
terme kkoncentra cio  a ltal javul a termelo k alkupozí cio ja a piacon. A termelői csoportok 
számának növekedése összességében hozzájárul a termelői szerveződések piaci 
erejének növeléséhez a zöldség-gyümölcs ágazatban. A termelői csoportok biztosítani 
tudják a stabil hozamokat tagjaik számára, ezért nagy hatással vannak az ágazati 
szereplők közötti bizalom megerősödésére. 
A hate konyan mu ko do  vertika lis integra cio k ke pesek a terme kpa lya k megfelelo  
koordina cio ja ra, a ltal hozza ja rulnak az a magasabb hozza adott e rte ku  terme kek 
termele se hez, í gy a gazat elso dleges terme kkibocsa jta s e rte ke nek no vekede se hez. A 
termelo i egyu ttmu ko de sekben megvalo sulo  beruha za sok leheto ve  teszik a folyamatosan 
megfelelo  mennyise gben rendelkeze sre a llo , magas e s egyse ges mino se gu , ku lo nleges 
fogyaszto i ige nyeknek megfelelo  terme kek elo a llí ta sa t, a re spiacok ige nyeinek 
kiele gí te se t. A megfelelo  kapacita sok rendelkeze sre a lla sa val, e s az e rte kesí te s 
megszerveze se vel a vertika lis integra cio k ke pesek a keleti piacok fele  nyita sra, eza ltal 
no velni tudja k az a gazat mezo gazdasa gi exportbo l valo  re szesede se t, eze rt 
hozza ja rulnak a kerte szet mezo gazdasa gon belu li optima lis re szara nya nak 
visszaa llí ta sa hoz. 
 
Az intézkedések közvetett hatásai 

A termelo i csoportok a gazati kibocsa ta s no vekede shez valo  hozza ja rula sa miatt 
ko zvetetten hozza ja rul a feldolgozo ipar kapacita sbo ví to  fejleszte seinek hata sa ra le trejo tt 
nyersanyagszu kse gleteinek kiele gí te se hez, eza ltal ko zvetetten a feldolgozo ipar beszu ku lt 
terme kszerkezete nek sze lesí te se hez. A termelo i csoportok a ltal biztosí tott 
szaktana csada si szolga ltata sok, termele sterveze s, e s a fejlettebb technolo gia k haszna lata 
ko zvetetten hozza ja rul a ko rnyezet fenntarthato  a llapota nak mego rze se hez. 
A vertika lis integra cio k a ltal kezdeme nyezett fogyaszta so szto nzo  programok sza ma 
megno vekszik, a hazai terme kek fogyaszta sa mege le nku l, ezzel az inte zkede s 
ko zvetetten hata st gyakorol a hazai lakossa g ege szse gi a llapota nak javula sa ra.  
Az inte zkede sek a termelo i szervezo de sek megalakí ta sa val, mu ko dtete se vel, 
kapacita saik bo ví te se vel u j munkahelyeket teremtenek, eze rt hozza ja rulnak a vide ki 
ne pesse g megtarta sa hoz e s a munkane lku lise g cso kkente se hez. 
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4.2.6 Mezőgazdasági melléktermék és hulladék energetikai célú felhasználása 

Probléma feltárása 
A hagyoma nyos energiahordozo k magas a rszí nvonala komoly ko ltse gno velo  te nyezo , 
amely mellett jo vedelmezo  termele s nehezen lehetse ges. Kedvezo  fo ldrajzi adottsa gaink 
miatt a rendelkeze su nkre a llo  bioga z- e s biomassza-energia felhaszna la sa val biztosí tani 
lehetne a kerte szetek gazdasa gos mu ko de se t e s fennmarada sa t, azonban ezek 
felhaszna la si ara nya az energiame rlegben alacsony. Magyarorsza g o sszes biomassza-
ke szlete 350-360 millio  tonna ra teheto . Ebbo l mintegy 105-110 millio  tonna elso dleges 
(no ve nyi) biomassza e vente u jratermelo dik, a gazdasa g (energiaszektor, mezo gazdasa g) 
azonban ennek elenye szo  sza zale ka t haszna lja fel. A bioenergia-elo a llí ta s szempontja bo l 
az agra rgazdasa gban keletkezo  hullade kok e s melle kterme kek hasznosí ta sa na l a 
decentraliza lt, to bb gazda lkodo  tulajdona ban le vo  energiatermelo  egyse gek ta mogata sa 
szu kse ges, annak e rdeke ben, hogy a helyi energiaszu kse glet kiele gí te st nyerjen. 
 
A fejlesztési eszköz kapcsolódása a Vidékfejlesztési Programhoz 
A fejleszte si eszko z a Vide kfejleszte si Programban meghata rozott „gazda lkodo  
tulajdona ban le vo , kisebb kapacita su , helyi nyersanyagba zisra (elso sorban 
agra rgazdasa gbo l sza rmazo  hullade kra e s melle kterme kre) e pu lo  e s helyi ige nyeket 
kiszolga lo , kis sza llí ta si ige nyu  biomasszaero mu vek, valamint a talaj szervesanyag-
uta npo tla sa t is biztosí to  komposztkaza nok fenntarthato sa gi e s energiahate konysa gi 
ko vetelme nyeket teljesí to  ta mogata sa” fejleszte si szu kse glethez, e s az 5. priorita s 5C. „a 
megu julo  energiaforra sok, a melle kterme kek, a hullade kok, a marade kok e s ma s, nem 
e lelmiszer jellegu  nyersanyagok biogazdasa gi ce lokra to rte no  sza llí ta sa nak e s 
felhaszna la sa nak megko nnyí te se” fo kuszteru lete hez kapcsolo dik. 
 A fejleszte si szu kse glet legfo bb ce lkitu ze sei a to bb gazda lkodo  tulajdona ban le vo , kisebb 
kapacita su , helyi nyersanyagba zisra (elso sorban agra rgazdasa gbo l sza rmazo  hullade kra 
e s melle kterme kre) e pu lo  e s helyi ige nyeket kiszolga lo , kis sza llí ta si ige nyu  biomassza 
ero mu vek, illetve a llattenye szto  telepek esete ben bioga zero mu vek, valamint a talaj 
szervesanyag-uta npo tla sa t is biztosí to  komposztkaza nok fenntarthato sa gi e s 
energiahate konysa gi ko vetelme nyeket teljesí to  ta mogata sa, valamint a mezo gazdasa gi 
melle kterme k sza llí ta sa nak e s ta rola sa nak ta mogata sa. 

 
Az intézkedések leírása 
A kerte szetben tervezett ta mogatni a mezo gazdasa gi melle kterme k e s hullade k 
energiafelhaszna la sa nak javí ta sa e rdeke ben telepi biomassza ero mu vek, bioga z 
ero mu vek e s komposzta lo  kaza nok va sa rla sa t, illetve az elo a llí tott energia sze toszta sa t, 
ta rola sa t biztosí to  eszko zo k beszereze se nek ta mogata sa t (biomassza ho termelo  
berendeze sek e s ezek kiege szí to i, bioga z elo a llí to  e s hasznosí ta s ge pei e s berendeze sei, 
egye b bioenergia elo a llí ta s e s hasznosí ta s ge pei, berendeze sei). 
 
A fejlesztés során mérni kívánt indikátorok 

 A megújuló energiák használatára fordított beruházási összegek arányának %-os 
emelkedése 

 Támogatott projektek számának %-os emelkedése 
 

Az intézkedések közvetlen hatásai 
Az inte zkede s hata sa ra a megfelelo  technikai eszko zo k rendelkeze sre a llnak ahhoz, hogy 
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le trejo jjo n egy olyan re gio s energiarendszer, melyben a bioga z-, biomassza- e s 
terma lenergia sze lesko ru en felhaszna la sra keru l kerte szeti e s kommuna lis ce lokra. Az 
energiahate konysa g javula sa val a fajlagos energiako ltse gek cso kkennek, í gy javul a 
gazdasa gok versenyke pesse ge, eza ltal magasabb hozza adott e rte ku  terme ket tudnak 
elo a llí tani. A gazdaságos és rentábilis üzemeltetéssel a gazdaságok ezért növelni tudják a 
kertészeti ágazat összes kibocsátását. Ezáltal az intézkedések hozzájárulnak a kertészet 
mezőgazdaságból való optimális részarányának visszaállításához, valamint az ágazat 
összes energiafelhasználásának csökkenéséhez. Az alternatív energiák felhasználásával 
lehetővé válik a széndioxid kibocsátás és energiaimport-függőség csökkentése, ezen 
keresztül az Európai Unió által ösztönzött, megújuló energiára alapuló hőenergia-
termelés arányának növelése is. 
Az intézkedések közvetett hatásai 
A megújuló energiaforrások helyi energetikai célú hasznosítása pozitív externális 
hatásokat biztosít a gazdálkodók számára, mert az a termelés hatékonyságának 
fokozódását eredményezi. Ezek az externa lia k egyu ttal pozití v hata ssal vannak a ta ji 
sokfe lese g fenntarta sa ra, a gazda lkoda s szempontja bo l is kulcsfontossa gu  terme szeti 
ero forra sok mennyise gi e s mino se gi mego rze se re, e s a ko rnyezetbiztonsa g no vele se re. 
Eza ltal az inte zkede s ko zvetetten hozza ja rul az agra rgazdasa g fenntarthato  fejlo de se hez. 

4.2.7 Az ágazati innováció előmozdítása, szakemberképzési-, és szaktanácsadási 
szolgáltatások fejlesztése 

 
Probléma feltárása 
Az a gazati innova cio  alacsony szintu , hia nyzik a kutato inte zetek e s a va llalkozo i szektor 
ko zo tti egyu ttmu ko de s, az alkalmazott kutata sok sza ma alacsony. A szakemberke pze s 
nem igazodik a piaci elva ra sokhoz, keve s a gyakorlati oktata sra fektetett hangsu ly. A 
kerte szeti a gazatban elengedhetetlen az ige nyeknek megfelelo  szaktana csada s 
fejleszte se, mely ku lo no sen fontos a termelo i szervezo de sek megero so de se sza ma ra, 
mert megteremti a versenyke pes termele s alapfelte teleit. A szaktana csado k 
tova bbke pze se nek ta mogata sa leheto ve  teszi a legu jabb tudoma nyos e s technikai 
ismeretek a tada sa t a va llalkozo i szektornak. 
 
A fejlesztési eszköz kapcsolódása a Vidékfejlesztési Programhoz 
A fejlesztési eszköz a Vidékfejlesztési Programban meghatározott 1. „a tuda sa tada s e s az 
innova cio  elo mozdí ta sa a mezo gazdasa gban, az erde szetben e s a vide ki te rse gekben” 
horizonta lis priorita shoz kapcsolo dik. 
 
Az intézkedések leírása 
A szaktana csada s hate konysa ga nak fokoza sa e rdeke ben ta mogata sban re szesu l a 
szaktana csado k rendszeres tova bbke pze se, ku lo no sen a szakteru letu ko n le tezo  
innova cio kra vonatkozo an, mert a tana csada si szolga ltata soknak segí teniu k kell a 
mezo gazdasa gi termelo ket mezo gazdasa gi u zemu k teljesí tme nye nek e rte kele se ben, e s a 
szu kse ges beavatkoza sok azonosí ta sa ban. Az a gazati felno ttke pze sben a 
gyakorlatorienta lt, megfelelo  szakmai szí nvonalu  szakemberke pze s ta mogathato . 
 
A fejlesztés során mérni kívánt indikátorok 

 Aktí v koru  ne pesse g ara nya nak no vekede se az oktata sban, ke pze sben (%) 
 Felno ttke pze sben re sztvevo k sza ma nak no vekede se (fo )  
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Az intézkedések közvetlen hatásai 
Az inte zkede s hata sa ra ero so dik a szaktana csada sok ige nybeve tele, e s megvalo sul annak 

szervezettse ge az a gazatban. A szaktana csada si szolga ltata sok hata sa ra a 

termele sterveze s fejlo dik az a gazatban, eza ltal a terme sa tlagok javulnak. Az innova cio k 

hasznosula sa hoz, ko zvetí te se hez is hozza ja rulnak a szaktana csado k, eze rt az a gazat jo  

mino se gu  szaporí to anyaggal, technolo gia kkal e s informa cio kkal valo  ella ta sa hoz is 

hozza ja rul. A javulo  terme sa tlagok hata sa ra a gazda lkoda sok hate konysa gi e s pe nzu gyi 

mutato i javulnak, megno vekszik az ige ny a tova bbi innova cio k alkalmaza sa ra, eze rt az 

megno  az a gazatban alkalmazott kutata sok sza ma, í gy a gazdasa gi szereplo k ko zo tti 

egyu ttmu ko de s megvalo sul. Az innovatí v technolo gia k bevezete se ira nti hajlando sa g 

o szto nze se hez, e s azok megfelelo  adapta cio ja hoz elengedhetetlen a maga ngazda lkodo k 

gyakorlati tí pusu  ke pze se, valamint a termele shez szu kse ges szakmunka s e s technikusi 

ve gzettse gu ek rendelkeze sre a lla sa, mely a fejleszte s hata sa ra megvalo sul.  

Az intézkedések közvetett hatásai 
Az inte zkede sek a terme sa tlagok javula sa t eredme nyezve hozza ja rulnak az ero forra s-
hate kony termele s megteremte se hez, eza ltal a gazda lkoda sok versenyke pesse ge hez. A 
versenyke pes gazda lkoda sok ke pesek az a gazati kibocsa ta s no vele se re, ezzel az 
inte zkede sek ko zvetetten hozza ja rulnak vide ki teru letek gazdasa gi no vekede se hez, e s a 
foglalkoztata s bo ví te se hez. 
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5 A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZAT KÖZÉPTÁVON ELÉRENDŐ – A 

VIDÉKFEJLESZTÉS-POLITIKA KERETÉBEN TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSEK 

– EREDMÉNYEI 

 
A vide kfejleszte s-politikai inte zkede sek ve grehajta sa val leheto ve  va lik, hogy 2020-ra a 
piaci ige nyek e s az azokhoz igazodo  3,53 millio  tonna jo  mino se gu  zo ldse g-gyu mo lcs 
terme s Magyarorsza gon megtermelheto  legyen. 
A jelenlegi 380 ezer tonna s zo ldse ghajtata s mintegy 200 ezer tonna val no velheto , teha t 
ele rheti az 580 ezer tonna t, a gombafe le k mennyise ge pedig a jelenlegi 25 ezer tonna ro l 
tova bbi 25 ezer tonna val no velve az 50 ezer tonna t (2020-ra 100 db gombakomposzt 
elo a llí to  ho kezelo  egyse g fele pí te se, e s 60 db gombatermeszto  farm le tesí te se valo sulhat 
meg). A fedett teru leten to rte no  termeszte sbo l teha t egyu ttesen 630 ezer tonna s 
termele ssel lehet sza molni. A no ve nyha zi fejleszte s eredme nyeke nt o sszesen 1000 
hekta r no ve nyha z, ebbo l 100 hekta r u vegha z, 200 hekta r blokkfo lia, 700 hekta r mobil 
blokkfo lia ill. nagyle gteru  egyhajo s sa tor e pu l, mely o sszesen e vente a tlagosan mintegy 
143 hekta rral bo vu l. A szabadfo ldi, friss piaci e s feldolgozo ipari ce lu  zo ldse gtermeszte s 
fejleszte se nek eredme nyeke nt a jelenlegi 1 300 ezer tonna terme smennyise get – 400 
ezer tonna val emelve – 1 700 ezer tonna ra no velhetju k. Í gy a szabadfo ldi e s hajtata sos 
zo ldse g-, valamint a gombatermele s o sszesen 625 ezer tonna nyi termele sno vele ssel a 
he t e ves ido szak ve ge re ele rheti a 2 330 ezer tonna s termele st. A gyu mo lcsu ltetve ny 
korszeru sí te st illeto en e vente a tlagosan 5 ezer, o sszesen 35 ezer hekta r elo regedett 
u ltetve ny keru l a talakí ta sra,amelyhez o sszesen 24,5 ezer hekta rnyi gyu mo lcstermo  
teru letnagysa g bo vu le s ado dik hozza , e s ez e vente 3,5 ezer hekta rt tesz ki a tlagosan. A 
gyu mo lcstermele s esete n 400 ezer tonna terme sno vekede ssel sza molhatunk, azaz a 
jelenleg a tlagosan 800 ezer tonna ko ru li szint 1.200 ezer tonna ra emelkedhet. A zo ldse g-
gyu mo lcs termele su nk teha t mindo sszesen 3 530 ezer tonna ra no velheto  e s ezen belu l a 
friss piaci a ruk ara nya no velheto . A fejleszte sek eredme nyeke nt a zo ldse gtermeszte s 
terme sa tlaga 35%-kal (18,5 t/ha-ro l 25 t/ha-ra), mí g a gyu mo lcstermeszte se  70%-kal 
(10 t/ha-ro l 17 t/ha-ra) emelheto . Magyarorsza g ezzel az EU-a tlag fo le  emelkedne.  
 
Az a gazat jelenlegi 200 millia rd Ft ko ru li elso dleges termele si e rte ke í gy mintegy 130-
140 millia rd Ft-tal no vekedne, ami a jelenlegi 600 millia rd Ft-os a rue rte ket 900-1000 
millia rd Ft-ra emelne . Ez jelento s exportbeve tel no vekede st is jelentene, ami a jelenlegi 
70 millia rd Ft ko ru li aktí vumunkat az import visszaszorí ta sa val to bbszo ro se re emelne . A 
cselekve si programban va zolt fejleszte s rea lis alapokat teremt a zo ldse g-gyu mo lcs 
a gazatban rejlo  vide ki eltarto  ke pesse g e s munkahelyteremte s megvalo sí ta sa hoz. Sikeres 
fejleszte s esete n a tervezett sza zezer u j munkahely a zo ldse g-gyu mo lcs a gazat teru lete n 
megvalo sí thato , amely a fo foglalkoztata su  munkava llalo kat, a re szmunkaido s e s alkalmi 
munkava llalo kat, valamint a segí to  csala dtagokat is maga ban foglalja. Az u j munkahelyek 
80%-a a termeszte sben, mí g 20%-a a feldolgozo iparban jo het le tre. 
 
A vidékfejlesztési támogatások zöldség-gyümölcs ágazatot érintő jogi 
vonatkozások  
 
A 2014–2020-as programoza si ido szakra a vide kfejleszte sre vonatkozo  elemek jogi 
szaba lyoza sa nak alapja t az Euro pai Mezo gazdasa gi Vide kfejleszte si Alapbo l (EMVA) 
nyu jtando  vide kfejleszte si ta mogata sro l szo lo  euro pai parlamenti e s tana csi rendeletre 
ira nyulo  javaslat adja. A vide kfejleszte sro l szo lo  rendelet hata rozza meg a legfo bb 
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ce lkitu ze seket, a priorita sokat, a taga llami programoza s szaba lyait, tartalma t, azok 
jo va hagya sa ra e s mo dosí ta sa ra vonatkozo  szaba lyokat. 
A nemzeti jogcí mrendeletek e s azok ve grehajta sa t ce lzo  miniszteri rendeletek 
megalkota sa ra a vide kfejleszte sro l szo lo  rendelet Euro pai Parlament e s a Tana cs a ltal 
to rte no  elfogada sa t ko veto en a Partnerse gi Mega llapoda s e s a Nemzeti Vide kfejleszte si 
Program elfogada sa t ko veto en keru lhet sor. 
 


