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1. Bevezető 

A FruitVeB az elmúlt évekhez hasonlóan 2017. évben folyamatos piac és árfigyelő tevékenységet 

végzett. A kapott eredményeket a KSH által gyűjtött adatokkal kiegészítve publikálta 

ágazatértékelő kiadványában, amelyben a 2016. évről átfogó adatokat és elemzéseket közölt a 

magyar agrárgazdaság, ezen belül a zöldség-gyümölcs ágazat aktuális termelési és 

nemzetgazdasági helyzetéről. A kiadvány adatai jó alapot szolgáltatnak a 2016. évi piaci 

tendenciák becsléséhez, a piaci folyamatok modellezéséhez. A 2017. évi időjárási viszonyok 

viszont komoly kihívást jelentettek a pontos előrejelzés megadásához. Az április végi fagyok 

felülírták a kiválónak ígérkező terméskilátásokat, így még fontosabbá vált a FruitVeB 

szakembereinek piaci folyamatok elemzése alapján adott termés és árbecslése.  

A FruitVeB tehát 2017-ben is aktív piacfigyelési és piacszervezési tevékenységet látott el, 

folyamatosan figyelve a hazai és a nemzetközi zöldség-gyümölcs piacokat. Az év során 

folyamatosan végeztünk termésbecslést a legfontosabb fajoknál, így a főbb gyümölcsfajok közül a 

szamóca, a málna, a meggy, az alma, kajszi, szilva, míg a frissfogyasztásra kerülő zöldségek 

esetében a spárga, a paprika, paradicsom, dinnye, uborka, míg az ipari növények esetében a 

konzervkukorica és a zöldborsó és az ipari paradicsom esetében.  

2. Piacfigyelés  

A Rábaközi TÉSZ Szövetkezet esetében a hazai és az exportpiacokat is figyelembe véve 

elemeztük a meggy piacát.  

2.1. Meggypiaci piaci előrejelzés 

Magyarország közel 16 000 hektáros összes meggy termőterületéből Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében kb. 4 500 hektár, Pest és Bács-Kiskun megye rendelkezik szűk 3 000-3 000 

hektárral, Győr-Moson-Sopron, Fejér, Heves és Hajdú-Bihar megyében egyenként mintegy 

1 000 ha, Borsod megyében 500 ha található. A maradék mintegy 1 500 hektár oszlik szét a 

többi megye között. 

Tavasszal kb. 6000 hektárt ért fagykár, a nyárelőn viharok és a hirtelen lehullott óriási 

mennyiségű csapadék nem tett jót a termésnek. Magyarországon a 70-80 ezer tonna 

meggytermés a középérték, 2016-ban az első előrejelzések szerint 58-65 ezer tonna körüli 

termés várható, ebből előreláthatóan ipari feldolgozásra 40-45 ezer tonna kerül. A 

konzervmeggy, a lémeggy és a magas színtartalmú meggy jól eladható hazánkban, a 

mirelitmeggyből viszont sok felhasználóm inkább az olcsóbb külföldi gyümölcsöt választja.  

Az idei hazai meggytermés kis mértékben az átlagos, közepes szint alatt várható, bár jelentős 

a terméskiesés ahhoz képest, hogy akár rekordtermés is lehetett volna. A meghatározó európai 

meggytermelő országokban azonban jelentős, 30-50% közötti a fagykár miatti terméskiesés 

mértéke, így várhatóan keresleti piacra lehet számítani. 
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2.2. Az európai meggytermelés, piaci erőviszonyok 

A számunkra releváns versenykörnyezetet a meggy piacán döntően négy ország: 

Lengyelország, Magyarország, Szerbia és Németország alkotja mintegy 300-400 ezer tonnás 

termésmennyiséggel, de utóbbi termelése egyre csökken (jelenleg már csak 15-25 ezer tonna), 

főleg vételi pozícióval lép fel a nemzetközi piacon. Lengyelország a legnagyobb 

meggytermelő évi 150-200 ezer tonna terméssel, ezt követi Szerbia a 70-100 ezer tonnás 

mennyiségével. Hazánkban az elmúlt tíz év átlagában 65 ezer tonna körül alakult a 

meggytermés, a legrosszabb évben (2007) az 50 ezer tonnát is alig érte el, míg a legjobb 

évben (2014) közelített a 90 ezer tonnához. Európa meggybefőtt piacán meghatározó 

jelentőségű Magyarország 60-70%-os piaci részesedésével, míg a fagyasztott meggy, 

valamint a lé és sűrítmény piacán szerény, mindössze 2-5% a részesedésünk, ezeket 

egyértelműen Lengyelország és Szerbia határozza meg: előbbi mintegy 40%-kal, utóbbi 30%-

kal részesedik a piacból.  

Magyarország átlagos, közepes évi 65 ezer tonnás termésének 60-70%-a (40-45 ezer 

tonna) a belföldi feldolgozóiparba kerül, melyből meghatározó a konzervipar évi mintegy 35 

ezer tonnás felvásárlással, hozzávetőlegesen 3-4 ezer tonna jut a fagyasztóiparba, és kb. 

ugyanennyi más feldolgozóipari szakágazatokba (lé, sűrítmény, szárítmány, pálinka, stb.). A 

fennmaradó termésmennyiségből 10-15 ezer tonna a Németországba irányuló nyers export, 

mely az ottani konzervgyárakba kerül, míg 5-10 ezer tonna a frisspiaci export, döntően keleti 

országokba. A főtermék, vagyis a meggybefőtt tekintetében Németország és Magyarország 

egymásra utaltsága nagyon nagy: a német igény döntő részét hazánk elégíti ki, illetve a hazai 

gyártás döntő részét egyedül Németország veszi fel.  

2.3. A 2017. évi terméseredmények 

Az európai termést jelentős fagykárok érték az április második felében beköszöntő rendkívüli 

hidegfront után kialakuló, erőtejes lehűlések miatt, melyek pont a legérzékenyebb fenológiai 

fázisban (virágzás, kisgyümölcs) érték a meggyet. Lengyelországban termőhelytől függően 

30-60%-ra, országos átlagban 40-50% volt a termésveszteség mértéke. Szerbiában nagyon 

heterogén és mozaikos a kép, ami nehezíti a tisztánlátást, de a piaci információk szerint ott is 

20-30%-kal alacsonyabb termést takarítottak be. Németországban is jelentősek voltak a 

fagykárok, és azzal együtt, hogy a meggy viselte a legjobban a gyümölcsfajok közül, ott is 

jóval az átlagos alatti termést realizáltak.  

Magyarországon az előzetes információgyűjtésünk alapján ennél valamivel jobb a 

helyzet: kis mértékben a sokéves átlag alatti, 60-65 ezer tonnás termést takarítottunk be, 

jóllehet kedvező időjárás esetén közelíthettük volna a 90 ezer tonna körüli rekordtermést. Jól 

indult ugyanis az év, mert a tavalyi közepes termésterhelés és kedvező időjárás miatt nagyon 

erős volt az április elején induló virágzás. Jelentős veszteséget idéztek elő azonban a március 

végén és április folyamán több alkalommal bekövetkező éjszakai fagyok, továbbá a virágzási 

időszak nagy részében uralkodó hűvös, szeles, csapadékos időjárás, melynek következtében 

abnormálisan hosszúra nyúlt a virágzás és gyenge volt a méhjárás, ezzel együtt a megporzás. 

A fagyok főleg az északi és észak-keleti régiókat sújtották, míg a megporzásra és kötődésre 
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kedvezőtlen időjárás az egész országot, bár ez a tényező is nagyobb súllyal esett a latba a 

későbbi virágzáskezdetű északi és észak-keleti termőtájakon. Az elhúzódó virágzás miatt 

nagyon heterogén gyümölcsméretek alakultak ki a fán, aminek következtében a szokásosnál 

nagyobb mértékű volt a tisztuló gyümölcshullás is. 

Nehezítette a hazai becslést, hogy termőtájanként és termesztő-körzetenként nagyon 

eltérő volt a kép. Termőhelytől függően eltérő, de szinte mindenhol az országban jó, illetve 

nagyon jó termést vártunk az Érdi bőtermő fajtától, ami az első korai érésű főfajtánk, és a 

hazai meggytermés mintegy 20%-át adja. Az átlagosnál gyengébb azonban a termés a későbbi 

érésű főfajtáknál (Kántorjánosi, Újfehértói fürtös, Debreceni bőtermő), melyek mintegy 50-

60%-kal részesednek a hazai termésből. A kedvezőtlen virágzáskori időjárással és fagyokkal 

kisebb mértékben sújtott Dunántúlon, valamint Közép- és Dél-Magyarországon átlagos-

közepes (normál) terméssel számolunk. Az északi és észak-keleti régiókban átlagosan a 

közepesnél 20-30%-kal gyengébb a termés, de megjegyzendő, hogy nagy területi szórás és 

mozaikosság mellett: vannak termesztőkörzetek, ahol közepes-jó termés lesz, olyanok is, ahol 

20-50% terméskiesés tapasztalható, de vannak totális termésveszteséget szenvedett 

ültetvények is. Nehéz kalkulálni azzal is, hogy a fán lévő alacsonyabb gyümölcs-darabszámot 

mennyiben fogja kompenzálni az egyedi gyümölcstömeg növekedés, mely a szüretelt 

mennyiségre pozitívan hat.  

Jelentős minőségi károkról ez idáig nincs szó, azzal együtt, hogy jelentős monília-

fertőzés lépett fel a virágzási időszakban, amit azonban döntően sikerült jól kivédeni. Egy-egy 

termesztőkörzetben (főleg Bács-Kiskun megyében) a csapadékhiányra, és az ezzel együttjáró 

kisebb gyümölcsméretre panaszkodnak, míg több termesztőkörzetből érkeztek hírek 

jégkárokról is. A termésminőség azonban összességében és átlagosan eddig jónak ígérkezik. 

2.4. Piaci eredmények 

Az elmúlt 10 évben a nettó 60 és 240 Ft/kg között mozgott a feldolgozóipari alapanyag éves 

termelői értékesítési átlagára, tehát ez tekinthető a „szokásos” árintervallumnak. Jelenleg 

azzal számolunk, hogy az idei termelői árak valószínűsíthetően inkább ezen ártartomány felső 

harmadában fognak alakulni, amit a következőkkel indokolunk: 

• Európa meghatározó meggytermelő országaiban jelentős a terméskiesés (a számunkra 

releváns 300-400 ezer tonnás piacon kb. 1/3 arányú a termésveszteség), így nagy 

verseny alakult ki a lecsökkent árualapért (elsősorban a lengyel, másodsorban a szerb 

és román kereslet volt jelentős).  

• Nincs semmilyen konkrét, tényszerű információnk a meggybefőtt készletekről, de az 

feltételezhető, hogy nincsenek nagyon jelentős felhalmozott konzervipari készletek, 

tekintettel a következőkre: 

o a 2015. évben meglehetősen sok meggy hagyta el az országot Szerbia és 

Lengyelország irányába, mely legfőképpen a konzerviparban okozott – piaci 

feszültségeket is eredményező – nyersanyag-hiányt, részben nyomja még 

azonban a piacot a 2014. évi, állami támogatással gyártott, döntően gyenge 

minőségű és olcsó meggybefőtt-készlet. 
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o a 2016. évben az átlagosnál kevesebb meggy kerülhetett üvegbe, mert a szezon 

elején egy-másfél hét kiesett a gyártásból a minőségi problémák 

(termésrepedés és -rothadás) miatt, továbbá a későbbi meleg időjárás összetolta 

és előrehozta a főfajták érését, és így rövidült a szezon; 

• Konzerv- és fagyasztóipari meggy ára (hazai feldolgozóba beszállítva): nettó 220-250 

Ft/kg körül alakult, legjellemzőbb a 230-240 Ft/kg ártartomány (feldolgozótól, a 

termelő és feldolgozó speciális, egyedi helyzetétől, stb. függően).  

• Lengyel export, fagyasztóipari alapanyagnak (előhűtve, kamionba rakva, a feladó 

magyarországi telephelyén): 0,90-0,93 €/kg, mely az előző jelentésben szereplő 0,85-

0,95 €/kg ártartománynak inkább a felső része. 

• Érdemben a lémeggy ára sem változott. 

A 2017. évben egyértelműen intenzív lengyel keresletről és jelenlétről beszélhetünk, amit 

stabilizált a fürtös meggyek Érdi bőtermőnél jelentősen jobb minősége. Az árak relatíve 

magas színvonala és változásának tendenciája elsősorban az intenzív lengyel kereslettel 

függött össze, mivel a termés mennyisége nem rosszabb a vártnál. 

3. Összegzés  

A fentieket összefoglalva elmondható, hogy a 2017-es év jó eredményt hozott a meggy 

termesztőinek annak ellenére, hogy a tavaszi fagyok, a nyár eleji viharok sokat rontottak a meggy 

minőségén.  

 

Budapest, 2017. december 4. 

 

Ledó Ferenc  

elnök FruitVeB 


