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Az olvasólecke címe:  Zöldség és gyümölcságazat helyzete a precíziós 
termelés függvényében 

AZ OLVASÓLECKE TARTALMA: 
 

I. A zöldség- és gyümölcságazat helyzete  

 

1. Zöldség és gyümölcstermesztés hozamának értékelése 

2. Zöldség és gyümölcságazat termelési színvonala 

3. Munkaerő-felhasználás a gyümölcstermelésben 

4. Munkaerő-felhasználás a zöldségtermesztésben 

       

       Olvasási idő: 25 perc 

 

II. A precíziós termelés gazdasági jelentősége az ágazatban 

 

1. Zöldség-, gyümölcstermesztés összes munkaerő felhasználása 

 

2. Bérnövekedés hatása a gazdaságosságra 

3. A zöldség- és gyümölcstermelés forgótőkeigénye 

 

III. A precíziós termelés hatékonysága a magyar kertészetben 

 

1. A versenyképességet korlátozó tényezők 

 

2. A magyar kertészet versenyképessége 

3. A magyar gyümölcstermesztés termelési színvonala 

4. A magyar zöldségtermesztés termelési színvonala 

 

 

Érdekesség: A jövő kertészete 

 

IV. Plusz feladat kiválóságoknak 

 

V. Ellenőrző kérdések 

 

VI. Irodalom források 
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Az olvasólecke címe:  Zöldség és gyümölcságazat helyzete a precíziós 

termelés függvényében 
 
 

Az első téma a precíziós kertészeti termelés gazdasági előnyeiről szól. Bemutatja a 

magyar hátrányokat, a hatékonyság és gazdaságosság növelésének szükségességét, 

koncepcióját és lehetőségeit. 

- megismerhetjük a zöldség- és gyümölcstermesztés hozamainak aktuális értékeit 

- képet kapunk a zöldség- és gyümölcságazatok munkaerő-felhasználásának számairól, ezzel 

együtt az ágazat problémáiról 

 

A második téma a precíziós termelés gazdasági jelentőségét taglalja a kertészeti ágazatban 

- megismerjük az intenzív kertészeti termeléshez szükséges munkaerő- felhasználást, amelyen a 

precíziós termelés érdekében javítani kell. 

- a fenti probláma megoldására a bérnövekedés gazdasági hatását taglaljuk  

- ismertetésre kerül a kertészeti termeléshez szükséges forgótőkeigény növényfajokra levetítve 

 

A harmadik témakör a precíziós termelésrhez szükséges hatékonyságot vizsgálja. 

- képet kapunk a magyar kertészeti termelés versenyképességét akadályozó tényezőkről 

- megismerhetjük a magyar kertészet versenyképességét 

- számadatok segítsgével taglaljuk a kertészeti ágazatok termelési színvonalát 

Érdekességként a jövő kertészete kerül bemutatásra 

- szuperintenzív termesztés körülményeit mutatjuk be 

- magas beruházási költség jellemzőit emeljük ki 
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Az olvasólecke címe: Zöldség és gyümölcságazat helyzete a precíziós 
termelés függvényében 

Az első leckében a magyar zöldség- és gyümölcságazat helyzetéről lesz szó. 

1. Termésmennyiség 

 

Gyümölcs 

- Hosszú távon stagnáló volumen 

- Rossz termésbiztonság 

- Nem kielégítő minőségi kihozatal   

- ¾-e feldolgozóipari alapanyag 

Zöldség 

- Hosszú távon  enyhén  növekvő volume 

- Kielégítő / jó termésbiztonság 

- Kielégítő / jó minőségi kihozatal 

2. Termelési színvonal 

A teljes gyümölcsös termőfelület 80 000 hektár, ebből: 

~ 40 000 hektár: korszerűtlen, elavult, potenciálisan versenyképtelen 

~ 20 000 hektár: fejleszthető 

~ 20 000 hektár: magas színvonalú, korszerű, versenyképes 

Az igazán profi termőfelület: ~10 000 hektár, ami mintegy 200-300 termelő vállalkozást jelent. 

Hatékonyság / termelési színvonal alacsony. A szervezettség alacsony szintű! Szürkegazdaság aránya 

(frisspiac) ~30%. 

A teljes zöldségtermő terület kb. 85 000 hektár; ebből: 

~ 50 000 hektár: csemegekukorica, zöldborsó 

~ 30 000 hektár intenzív zöldség 

~ 3 500 hektár: hajtatott felület 

A hatékonyság, termelési színvonal megítélése jóval kedvezőbb, mint a gyümölcstermesztésben. A 

szervezettség közepes szintű! 

Szürkegazdaság aránya (frisspiac) ~30%. 

4 



 

 

Az olvasólecke címe: Zöldség és gyümölcságazat helyzete a precíziós 
termelés függvényében 

 

3. A munkaerő-felhasználás jelentősége a gyümöcstermesztésben 

 

4. A munkaerő-felhasználás jelentősége a zöldségtermesztésben 

FELADAT: 

Nézzen utána az intenzív szőlőtermesztés munkaerő- felhasználásának! 

 

 

RÉSZLETEK ITT 

https://www.hnt.hu/wp-content/uploads/2019/10/AKI_HNT_gyorsjelentes_2019.pdf 
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Az olvasólecke címe: Zöldség és gyümölcságazat helyzete a precíziós 
termelés függvényében 

A második téma a kertészeti precíziós termelés gazdasági jelentőségét mutatja be. 

 

1. Zöldség-, gyümölcstermesztés összes munkaerő felhasználása 

 

 
2. A bérnövekedés hatása a gazdaságosságra 

 

 
3. A zöldség- és gyümölcstermelés forgótőkeigénye 

 

 
 

RÉSZLETEK ITT 

http://www.gazdalkodas.hu/files/Konferencia_pdf/Apati_Ferenc_DE_GTK.pdf 
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Az olvasólecke címe: Zöldség és gyümölcságazat helyzete a 
precíziós termelés függvényében 

A harmadik lecke a magyar precíziós termelés hatékonyságáról szól. 

 

1. A versenyképességet korlátozó tényezők 

 

 
  

 

2. A magyar kertészet versenyképesége 
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Az olvasólecke címe: Zöldség és gyümölcságazat helyzete a 
precíziós termelés függvényében 

3. Termelési színvonal - gyümölcs 

Az elmaradottsági mutató a hazai átlaghozamok a top 5 versenytársak 

átlaghozamához történő viszonyítását jelenti. A relatív termelési színvonal mutató a 

hazai átlaghozamokat a hazai jó termelési színvonalhoz történő viszonyítását jelenti. 

 

 

4. Termelési színvonal - zöldség 

 

 

RÉSZLETEK ITT 

https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/c/18/51000/Eloadas-Apati_Ferenc- FM-
20160211-h.pdf
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Az olvasólecke címe: Zöldség és gyümölcságazat helyzete a 
precíziós termelés függvényében 

1. Nyereséges és gazdaságos kertészeti termeléstermelés 

Nyereséges a termelés, ha a bevételek meghaladják a termelési költséget. Gazdaságos a termelés, ha 

van akkora a nyereség, ami elegendő a megélhetésre, beruházára, fejlesztésre, tartalékképzésre, 

hiteltörlesztésre. 

 

 

Érdekesség: A jövő kertészete 

Japánban kifejlesztették kis alapterületű (15 m2-es), hétszintű polcokkal berendezett alapegységet, 

mely palántanevelési és hajtatási célokat szolgál. Napi 50.000, azaz évi 18 millió fej salátát 

állítanak elő ilyen módon. 15 polcszintű berendezés fajlagos beruházási költsége 4.000 $/ m2 

volt, ami kb. 15-25-szöröse még a legmodernebb üvegházakénak is. A működési költségek 

zömét az energia-, a munkaerő-, illetve az amortizációs költségek teszik ki. 

Ezekben a berendezésekben jelenleg gazdaságosan termeszthető kultúrák köre: palánták, 

levélzöldségek, gyógynövények termesztése. 
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Az olvasólecke címe: Zöldség és gyümölcságazat helyzete a precíziós 
termelés függvényében 

V. Plusz feladat kiválóságoknak 

Számolja ki, hogy 50 t/ha almatermelés hozama mennyiben kompenzálna 500 Ft/ óra munkabér 

növekedést a II. téma 2. táblázata alapján? 

 

VI. Irodalom források 

Készült a Szegedi Tudományegyetem megbízásából az Európai Unió támogatásával 

 

IV. Ellenőrző    kérdések 
 

 Értékelje a magyar zöldség- és gyümölcstermesztés jelenlegi hozamait! 

 Értékelje a magyar zöldség- és gyümölcstermesztés jelenlegi termelési színvonalát! 

 Értékelje a magyar zöldség- és gyümölcstermesztés  munkaerő-felhasználását! 

 A bérnövekedés milyen hatással van a gazdaságosságra? Hogyan lehet ezt kompenzálni? 

5. Melyek a legjelentősebb forgótőke igényű kertészeti fajok? 

6. Melyek a magyar versenyképességet akadályozó tényezők a kertészetben? 

 Milyen esetekben  érdemes precíziós termelésre beruházni? 

 Mit jelent az elmaradottsági- és a relatív termelési színvonal mutató a kertészetben? 
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