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Magyar mezőgazdaság főbb eredményei 
2010 és 2017 között

A mezőgazdasági kibocsátás
2017-ben 2 568 milliárd forint volt

7 év alatt - folyó áron 52%-kal,

- változatlan áron 27%-kal bővült.

A magyar mezőgazdasági kibocsátás növekedése 2010 - 2017 között az
első háromban volt az EU-ban (folyó áron 1., változatlan áron a 3.)
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Magyar mezőgazdaság főbb eredményei 
2010 és 2017 között

A mezőgazdasági foglalkoztatás
2017-ben 220 ezer fő volt.

7 év alatt - 27%-kal növekedett

A külpiaci értékesítés
Az agrárexport 2017-ben rekordértéket ért el, 8 896 millió euró volt.

7 év alatt - 52,2%-kal bővült



A zöldségágazat helyzete

Magyarországon 
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Kertészeti ágazatok kibocsátása a teljes 
mezőgazdaságon belül



Az ezredfordulón még meglévő, 6 000 hektárt meghaladó technológiai felület mára 

3 800 hektárra csökkent, azaz közel 40%-kal esett vissza 

A termőfelület csökkenését – az uborkát és a fejeskáposztát kivéve – a technológiai 

fejlődés következtében nem követte a termésmennyiség csökkenése

Ma Magyarországon a zöldséghajtató terület 2 500-2 600 ha nettó fizikai felület, 

amely a kétkultúrás hasznosítás miatt mintegy 3 800 ha technológiai felületet 

jelent

Növényházi felület alakulása



2017-ben kb. 3400 hektáron folyt hajtatott zöldségtermesztés,

a termőterület a becslések szerint idén 3600 hektárra növekedhet.

Hajtatott zöldségtermesztés

paprika 1550 ha

paradicsom 370 ha

salátafélék 350 ha

uborka 110 ha



Forrás: FruitVeb



2017-ben 400 ezer tonna, 

idén várhatóan 450-460 ezer tonna.

Hajtatott zöldség termésmennyisége

paprika 180 ezer tonna 
paradicsom 130 ezer tonna

uborka 30-35 ezer tonna
salátafélék 30-35 ezer tonna 



Forrás: FruitVeb



Kertészeti ágazat fejlesztési lehetőségei



Növényházi termesztés fejlesztése I.

2007-2013 közötti uniós támogatási időszakban összesen
csak 60 hektáron valósult meg növényházi beruházás!

2014-2020 közötti EU költségvetési időszakban komoly
fejlesztési igény mutatkozik az ágazat részéről

A kertészetet érintő pályázati felhívások keretében

mintegy 140 milliárd forintnyi

forrás áll rendelkezésre

Ebből növényház-építési támogatásra

23,3 milliárd forintos

keret állt rendelkezésre



Növényházi termesztés fejlesztése II.

Növényház fejlesztésére irányuló támogatás keretében

140 hektárnyi üveg- és fóliaház fejlesztésre 

nyújtottak be támogatási igényt

Üvegház ~ 83,4 hektár

Blokkfóliaház ~19,5 hektár

Hideg hajtató fóliasátor ~ 5,2 hektár

Hideg hajtató fóliaház ~ 36,6 hektár

Az utóbbi 25 év legkomolyabb fejlesztése mehet végbe az
ágazatban!



A geotermális energia hasznosítása a kertészetben



Termálvíz hasznosítás a kertészetben I.

Magyarország Európa kedvező geotermikus potenciállal
rendelkező régiói közé tartozik. Az első termálvizet
használó hajtató kertészetek a 60-as években jöttek létre, és
ekkor készült a legtöbb termálkút Magyarországon.

A fosszilis energiahordozók felhasználásának csökkentése
környezetvédelmi és gazdaságossági szempontból egyaránt
indokolt

2004-es adat szerint az országban akkor jelenlévő mintegy
1429 regisztrált (üzemelő, lezárt, és szüneteltetés alatt álló,
selejt is) termálkútból 192 üzemelő kút látott el növényházat,
de jelenleg ez a szám 200 felett van.



Termálvíz hasznosítás a kertészetben II.

Magyarországon is növelni kell a biztonságos, jó minőségű és
időzített termékeket biztosító növényházi termelést.

Fő célkitűzés a termelési időszak széthúzása és ezáltal a hazai
ellátás bővítése, valamint az export növelése, amit a
geotermális energia fokozottabb felhasználásával lehet
versenyképessé tenni!

A Kormány a növényházi termesztés fejlesztésének egyik
legfőbb akadályát jelentő visszasajtolási kötelezettséget
2013. áprilisától megszüntette, ugyanakkor számos további
feladat áll előttünk.



Előttünk álló feladatok

A jelenlegi szabályozási környezetben a termálvizek
balneológiai felhasználásának előírásai sokkal
enyhébbek, ezért jelentős hátrányban indulnak azok,
akik a termálvizeket energetikai célokra kívánják
felhasználni.

Három problémakört kell kiemelni:

Új kutak létesítésének engedélyezése

Használt termálvíz elhelyezése

Vízkészletjárulék



Új kutak létesítése
Az engedélyezése rendkívül bonyolult, számos szakhatóság
közreműködése szükséges

Rendkívül időigényes folyamat

Jelentős (milliós) költségeket jelent már maga az engedélyezési eljárás

Cél:
Gyors, egyszerűsített engedélyezési eljárás

Engedélyezési költségek jelentős csökkentése
A gazdaságossági és környezetvédelmi 

szempontokat össze kell hangolni

Szükséges továbbá a meglévő kutak esetében a fennmaradási
engedélyezési eljárás egyszerűsítése is!

Új kutak létesítése



Visszasajtolás
- Ugyanazon vízadó, zárt rendszeren keresztül történő visszajuttatás

- Környezetvédelmi szempontból ez a legjobb megoldás, de rendkívül 
költségigényes

- Sőt a dél-alföldi területen geológiai okokból nincs is erre mindenhol 
lehetőség 

- 2013. óta nem kötelező

Felszíni befogadóban való elhelyezés 
- A termálvízzel terhelt befogadók mintegy 30 %-ában nem biztosított 

megfelelően a hígulás a jelenlegi termálvíz bevezetések mellett. 
(különösen jellemző Dél-Alföldre)

- Megoldás lehet a termáltavak kapacitásának növelése

- A termálvíz bevezetés nem feltétlenül okoz ökológiai károkat, ezért 
átfogó kutatásokra lenne szükség.

- Pl.: szentesi hűtőtavak Natura 2000-es területté minősítése

Használt termálvíz elhelyezés



A vízhasználó a vízjogi engedélyben megjelölt vízmennyiség 80%-a
után köteles vízkészletjárulékot fizetni

Abban az esetben is, ha általa ténylegesen
igénybe vett vízmennyiség nem éri el ezen
értéket!

Cél:

Alulhasználati szankció felülvizsgálata

Az ágazat számára az lenne a legideálisabb, ha az alulhasználat
esetén a vízfelhasználónak csak a ténylegesen igénybe vett
vízmennyiség után kelljen vízkészletjárulékot fizetni.

Vízkészletjárulék



Jövőkép
A zöldség-gyümölcs ágazati stratégia is rögzíti, ugyanakkor egyre nagyobb
termelői igény is mutatkozik, mintegy 1000 hektárnyi új növényház
létesítésére

Ezzel a termelés mintegy 230 ezer tonnával növelhető

a hajtatás összes termése mintegy 630 ezer
tonnára bővülhet

ami a jelenlegi árakkal és a javuló minőségi
kihozatallal számolva évente 45 milliárd forintos új
érték előállítását

5 ezer ember foglalkoztatását eredményezné.

Feladatunk, hogy a 2020 utáni új EU-s költségvetési ciklusban megfelelő
forrást biztosítsunk ezen fejlesztések végrehajtására!



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


