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A búza legközelebbi lejáratra szóló jegyzése 170- 
180 dollár (USD)/tonna környékén hullámzott a chi-
cagói árutőzsdén (CME/CBOT) 2016 első két hetében. 
Eközben a párizsi árutőzsdén (Euronext/MATIF) az év 
eleji 171 euró/tonnáról 166 euró/tonnáig ereszkedett a 
termény 2016. márciusi jegyzése. Ehhez igazodott a 
búza magyarországi tőzsdei jegyzése is, hiszen a Buda-
pesti Értéktőzsde (BÉT) árupiaci szekciójában a 2016. 
január 4-inél 1800 forinttal alacsonyabb árszinten, 49,5 
ezer forint/tonnáért volt elérhető a malmi minőségű ter-
mény, ugyanakkor a takarmánybúza jegyzése 800 fo-
rinttal, 47,3 ezer forint/tonnára csökkent a legközelebbi 
lejáratra vonatkozóan. Az AKI PÁIR adatai szerint a fi-
zikai piacon a novemberinél 3 százalékkal volt olcsóbb 
az étkezési búza 2015 decemberében, tonnánként 47,5 
ezer forintért cserélt gazdát. A takarmánybúza áfa és 
szállítási költség nélküli termelői ára ennél kisebb mér-
tékben, mindössze 1 százalékkal, 46,1 ezer forint/ton-
nára gyengült ezalatt. Az előző év azonos időszakához 
viszonyítva az étkezési búza 9 százalékkal lett olcsóbb, 
ellenben a takarmánybúza 5 százalékkal drágult. Mind-
ezek eredményeként a két kategória közötti különbség 
1500 forintra szűkült 2015 decemberében, holott egy 
évvel korábban még 8500 forint volt az eltérés. 

A takarmánybúzához hasonlóan a takarmányárpa 
termelői ára is számottevően nőtt 2014 decembere és 
2015 decembere között. Az előző év végén 43,8 ezer 
forint/tonna volt a termény átlagos áfa és szállítási költ-
ség nélküli termelői ára a fizikai piacon, 11 százalékkal 
felülmúlva az egy évvel korábban jellemző árszintet. 
Ugyanakkor 3 százalékkal, 45,5 ezer forint/tonnára 
csökkent a márciusi szállítású termény jegyzése a BÉT-
en 2016. január első felében. 

Tonnánként 138–141 dollár között jegyezték a kuko-
ricát a legközelebbi lejáratra vonatkozóan a chicagói 
árutőzsdén 2016. január első felében, 2–6 százalékkal 

a 2015. decemberi szint alatt. A párizsi árutőzsdén a 
termény legközelebbi határidőre szóló jegyzése az év 
eleji 160–162 euró/tonnáról 156 euró/tonnára esett ja-
nuár közepéig. Hasonló trend figyelhető meg a BÉT-en 
is. A takarmánykukorica márciusi szállítási határidőre 
szóló jegyzése 4 százalékkal, 45,7 ezer forint/tonnáig 
mérséklődött január első két hetében. A takarmány-
gabona termelői ára tartotta a novemberi szintet 2015 
decemberében is, és átlagosan 45,2 ezer forint/tonnáért 
értékesítették a gazdák, az egy évvel korábbinál 19 szá-
zalékkal magasabb áron. 

A repcemag legközelebbi lejáratra szóló jegyzése 3 
százalékkal, 362 euró/tonnára gyengült a franciaorszá-
gi fővárosban az új év első két hetében. Ennek hatására 
Magyarországon is lejjebb ereszkedett a termény legkö-
zelebbi lejáratra szóló jegyzése. A BÉT-en tonnánként 
112 ezer forint/tonnáért köthették le a vásárlók a márciu-
si szállítású terményt január 14-én, a január 4-inél 5000 
forinttal olcsóbban. A fizikai piacon az egy évvel koráb-
binál 17 százalékkal drágábban értékesítették a termelők 
a repcemagot 2015 decemberében az AKI PÁIR adatai 
szerint: az olajmag átlagos termelői ára 115 ezer forint/
tonna volt, ezer forinttal csökkent november óta. 

Az árupiaci szekció többi terményével együtt a nap-
raforgómag jegyzése is gyengült a BÉT-en 2016 első 
két hetében. A 2016. márciusi szállítású olajmaggal a 
január elejinél 2000 forinttal alacsonyabb árszinten, 
124 ezer forint/tonnáért kereskedhettek január 14-én. 
Noha a fizikai piacon 1 százalékkal, 115,1 ezer forint/
tonnára mérséklődött a napraforgómag termelői ára 
2015 decemberében a novemberihez viszonyítva, ez 17 
százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakának 
átlagárát. 

A részletekért kattintson IDE.

A gabonafélék és az olajnövények termelői ára Magyarországon
HUF/tonna

Megnevezés 2014.  
december

2015.  
november

2015.  
december

2015. december/ 
2014. december 

(százalék)

2015. december/ 
2015. november 

(százalék)
Étkezési búza 52 255 49 078 47 507 90,9 96,8

Takarmánybúza 43 771 46 437 46 102 105,3 99,3

Takarmánykukorica 37 831 45 134 45 184 119,4 100,1

Napraforgómag 97 270 114 171 117 085 120,4 102,6

Repcemag 98 428 116 150 115 095 116,9 99,1
Forrás: AKI PÁIR

GaBOna ÉS OLajnÖVÉnY

https://www.aki.gov.hu/publikaciok/publikacio/a:689/Gabona+%C3%A9s+Ipari+N%C3%B6v%C3%A9nyek+2015.+%C3%A9v
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A főbb termények legközelebbi határidőre szóló jegyzései a chicagói és a párizsi árutőzsdén (2014–2016)
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A főbb termények legközelebbi határidőre szóló jegyzései a Budapesti Értéktőzsdén (2014–2016)
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Az Európai Bizottság középtávú előrevetítése szerint 
az Európai Unió sertéshústermelése 23,5 millió tonna 
lehet 2016-ban, csaknem 3 százalékkal emelkedhet a 
2014. évihez képest, és 23,8 millió tonna körül alakul-
hat 2025-ben.

Az Európai Unióban az „E” kereskedelmi osz-
tályba tartozó sertés vágóhídi belépési ára 1,26 euró/ 
kilogramm hasított hideg súly volt 2015 decemberében, 
ami 6,3 százalékos csökkenést jelentett az egy évvel ko-
rábbi átlagárhoz viszonyítva.

A lipcsei árutőzsdén a sertés januári határidőre szóló 
jegyzése nőtt, a februári stagnált, míg a márciusi csök-
kent 2016 2. hetének végén az egy héttel korábbihoz 
képest.

A németországi szerződéses ár és a Tönnies felvá-
sárlási ára 1,31 euró/kilogramm hasított súly volt 2016 
2. hetében, a West Fleisch pedig 1,29 euró/kilogramm 
hasított súly áron vásárolta a sertéseket. Az uniós ser-
téspiac szempontjából meghatározó vállalatok és vágó-
hidak átlagosan 1,5 százalékkal növelték áraikat 2016 2. 
hetében az előző év azonos hetének átlagárához képest.

A KSH adatai szerint Magyarország élősertés- 
kivitele 38 százalékkal esett, míg élősertés-behozatala 
22 százalékkal emelkedett 2015 első tíz hónapjában az 
előző év azonos időszakához képest. A nemzetközi pi-
acon értékesített sertéshús mennyisége 2 százalékkal 
nőtt, míg a sertéshúsimport 7 százalékkal csökkent a 
megfigyelt időszakban.

Az AKI PÁIR adatai szerint a vágósertés termelői 
ára 384 forint/kilogramm hasított meleg súly volt 2015  
decemberében, 8 százalékkal csökkent egy év alatt.

A részletekért kattintson IDE.
Az Európai Bizottság előrevetítése szerint a közös-

ség baromfihús-termelése 13,7 millió tonna lehet 2016-
ban, 1,1 százalékkal növekedve az egy évvel korábbihoz 
képest és 14,1 millió tonna körül alakulhat 2025-ben, 
ami 3,8 százalékkal haladná meg a 2015. évi mennyi-
séget.

Az Európai Bizottság adatai szerint az egész csirke 
uniós átlagára 179,85 euró/100 kilogramm volt 2015 
decemberében, ez 1,9 százalékos csökkenést jelen-
tett az előző év azonos időszakához képest. Az unió 
baromfihúsexportja (1,4 millió tonna) 1,8 százalékkal 
csökkent 2015 első tizenegy hónapjában az egy évvel 
korábbihoz viszonyítva.

Az AKI PÁIR adatai szerint Magyarországon a vágó-
csirke termelői ára 260 forint/kilogramm volt 2015 dec-
emberében, 2 százalékkal múlta alul az előző év azonos 
hónapjának átlagárát. 

A részletekért kattintson IDE.
Az Európai Bizottság adatai szerint a közösségben 

az étkezési tojás átlagára 129,56 euró/100 kilogramm 
volt 2015 decemberében, 6,9 százalékot csökkent egy 
év alatt.

Magyarországon az étkezési tojás (M+L) csomagoló-
helyi értékesítési ára 23,39 forint/darab volt 2015 dec-
emberében, 3 százalékkal csökkent a 2014. decemberi 
átlagárhoz viszonyítva.

Az Európai Bizottság előrevetítése szerint az unió 
marhahústermelése elérheti a 7,73 millió tonnát az 
idén, ez 2 százalékkal lenne nagyobb a 2014. évi meny-
nyiségnél, és 2025-ben 7,45 millió tonna körül alakul-
hat a kibocsátás. 

Az Európai Unióban a fiatal bika „R3” kereskedel-
mi osztály vágóhídi belépési ára 3,82 euró/kilogramm 
hasított hideg súly volt 2015 decemberében, 3,2 száza-
lékkal emelkedett az egy évvel korábbihoz viszonyítva.  
A tehén „O3” ára 1,9 százalékkal nőtt, az üsző „R3” ára 
nem változott számottevően a megfigyelt időszakban.

Az AKI PÁIR adatai szerint a fiatal bika termelői 
ára 4,8 százalékkal emelkedett 2015 decemberében az 
előző év hasonló hónapjának átlagárához viszonyítva.  
A vágótehén ára 2,4 százalékkal, a vágóüszőé 1,7 szá-
zalékkal nőtt ugyanebben az összehasonlításban. 

A vágóállatok termelői ára Magyarországon

Megnevezés Mértékegység 2014.  
december

2015.  
november

2015.  
december

2015. december/ 
2014. december 

(százalék)

2015. december/ 
2015. november 

(százalék)

Vágósertés HUF/kg hasított súly 417 406 384 92,1 94,6

Vágómarha HUF/kg hasított súly 596 609 603 101,1 99,0

Vágócsirke HUF/kg élősúly 264 260 260 98,4 100,1

Vágópulyka HUF/kg élősúly 393 394 394 100,2 100,1

Vágóbárány HUF/kg élősúly 969 892 944 97,4 105,8
Forrás: AKI PÁIR

HÚS

https://www.aki.gov.hu/publikaciok/publikacio/a:684/%C3%89l%C5%91%C3%A1llat+%C3%A9s+H%C3%BAs+2015.+%C3%A9v
https://www.aki.gov.hu/publikaciok/publikacio/a:685/Baromfi+2015.+%C3%A9v
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A vágócsirke, a vágósertés és a vágómarha termelői ára (2014-2015)

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
2014 2015

H
U

F/
kg

Vágómarha (HUF/kg hasított meleg súly) Vágósertés (HUF/kg hasított meleg súly) Vágócsirke (HUF/kg élősúly)

Forrás: AKI PÁIR

Az M+L méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2014-2015)
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Az AKI PÁIR adatai szerint Magyarországon a 
nyerstej termelői átlagára 78,68 forint/kilogramm volt 
2015 decemberében. A zsírtartalom 0,03 százalékpon-
tos javulása és a fehérjetartalom 0,04 százalékpontos 
romlása hozzájárult a nyerstej árának stagnálásához 
decemberben a novemberihez képest. Ugyanakkor a 
nyerstej ára 20 százalékkal csökkent az előző év azonos 
hónapjához viszonyítva. A nyerstej felvásárlása a 2014. 
decemberit 2 százalékkal, a 2015. novemberit 8 száza-
lékkal haladta meg.

Az olaszországi Veronában a nyerstej azonnali (spot) 
piaci ára áfa nélkül, szállítási költséggel 2015 42. és 
2016 3. hete között 11 százalékkal csökkent, a 3. hé-
ten 32 euró/100 kilogramm volt. Magyarországon a 
nyerstej kiviteli ára 80,16 forint/kilogramm volt 2015 
decemberében, egy hónap alatt 9 százalékkal, egy év 
alatt 8 százalékkal esett, és 2 százalékkal haladta meg 
a belpiaci árat. A nyerstej kiszállítása 8 százalékkal 
csökkent decemberben az előző év azonos hónapjához 
viszonyítva, ezen belül a termelők és a kereskedők 2 
százalékkal, a feldolgozók pedig 17 százalékkal keve-
sebb nyerstejet exportáltak. A termelők és a kereskedők 
nyerstejkivitele 85 százalékkal haladta meg a feldolgo-
zókét a vizsgált hónapban.

A nyerstej felvásárlása 10 százalékkal nőtt 2015-
ben az előző évihez képest. A nyerstej 59 száza-
lékát a Dunántúlon, 36 százalékát az Alföldön, 5 
százalékát Észak-Magyarországon vásárolták fel. Észak- 
Magyarországon 29 százalékkal csökkent, ugyanakkor 
a Dunántúlon 16 százalékkal, az Alföldön 8 százalékkal 
emelkedett a nyerstej felvásárlása. A teljes zsírtartalmú 
nyerstej kivitele nem változott egy év alatt. A nyerstej 
59 százalékát a termelők és a kereskedők, 41 százalé-
kát a feldolgozók szállították külföldre. A termelők és 
a kereskedők nyerstejkivitele 9 százalékkal csökkent, 
míg a feldolgozóké 17 százalékkal emelkedett 2015-ben  
2014-hez képest.

Az AKI PÁIR adatai szerint a hazai gyártású, 2,8 
százalék zsírtartalmú folyadéktej belföldi értékesítése 
3 százalékkal nőtt, ezen belül kiszerelés és eltartható-
ság szerint a zacskós friss tejé 24 százalékkal csökkent, 
míg a dobozos frissé 8 százalékkal, a dobozos tartósé 
16 százalékkal nőtt 2015-ben az előző évihez képest. Az 
1,5 százalék zsírtartalmú dobozos tartós tej belföldi ér-
tékesítése ugyanakkor az előbbinél jóval erőteljesebben, 
57 százalékkal emelkedett. A tejtermékek közül a hazai 
előállítású natúr joghurt belföldi értékesítése 45 száza-
lékkal, a Trappista sajté 25 százalékkal, a tehéntúróé 23 
százalékkal, az adagolt vajé és a vajkrémé egyaránt 14 
százalékkal, a tejfölé 9 százalékkal, a kefiré 3 százalékkal 
nőtt, míg az ömlesztett sajté 1 százalékkal, a gyümölcsös 
joghurté 33 százalékkal csökkent a vizsgált időszakban.

A nyerstej termelői átlagára 80,38 forint/kilogramm 
volt 2015-ben, az előző évihez képest 22 százalékkal 
csökkent. A nyerstej kiviteli ára 79,94 forint/kilogramm 
volt 2015-ben, 27 százalékkal csökkent egy év alatt és 
a termelői ártól 1 százalékkal maradt el. A hazai előál-
lítású tej és a tejtermékek belföldi értékesítési ára átla-
gosan 7 százalékkal csökkent a megfigyelt időszakban. 
Az AKI PÁIR adatai szerint a 2,8 százalék zsírtartalmú 
dobozos friss és dobozos tartós folyadéktej feldolgozói 
értékesítési ára 12 százalékkal, a zacskós frissé 13 szá-
zalékkal csökkent 2015-ben az előző évihez viszonyít-
va. Az 1,5 százalék zsírtartalmú dobozos tartós tej ára a 
belföldön értékesített mennyiség nagymértékű (57 szá-
zalékos) növekedése mellett 17 százalékkal volt alacso-
nyabb 2015-ben a 2014. évi átlagárnál. A tejtermékek 
közül a natúr joghurt ára 16 százalékkal, a tehéntúróé 
15 százalékkal, a kefiré 13 százalékkal, az adagolt vajé 
12 százalékkal, a tejfölé 11 százalékkal, a vajkrémé 9 
százalékkal, a Trappista sajté 8 százalékkal, az ömlesz-
tett sajté 5 százalékkal csökkent, míg a gyümölcsös jog-
hurté nem változott 2015-ben az egy évvel korábbihoz 
képest. A részletekért kattintson IDE.

A nyerstej termelői átlagára, a nyerstej kiviteli ára Magyarországon,  
valamint a nyerstej azonnali ára Olaszországban

HUF/kg

Megnevezés 2014. 
december

2015. 
november

2015. 
december

2015. december/ 
2014. december 

(százalék)

2015. december/ 
2015. november 

(százalék)
Nyerstej termelői átlagára Magyarországon 97,77 78,66 78,68 80,47 100,02

Nyerstej kiviteli ára Magyarországon 97,04 86,68 80,16 82,61 92,48

Azonnali (spot) piaci ár Verona 111,22 111,05 104,98 94,39 94,53

Azonnali (spot) piaci ár Lodi 107,86 109,29 102,10 94,66 93,41
Megjegyzés: átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán 
Forrás: AKI PÁIR, CCIAA di Verona, CCIAA di Lodi

TEj

https://www.aki.gov.hu/publikaciok/publikacio/a:683/Tej+%C3%A9s+Tejterm%C3%A9k+2015.+%C3%A9v
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A Budapesti nagybani Piac felhozatalát a korábbi 
évekhez hasonlóan az import zöldségfélék széles kíná-
lata jellemezte a 3. héten. A primőr termékek mellett 
tárolási zöldségfajok is jelen voltak a külpiaci válasz-
tékban. A padlizsán és a cukkini kizárólag importból 
származott. A spanyolországi padlizsán 450 forint/ 
kilogramm ára 30 százalékkal, az olaszországi cukkini 
440 forint/kilogramm ára 53 százalékkal volt alacso-
nyabb a 3. héten, mint az előző év ugyanezen hetében. 

A hazai fejes káposzta 140 forint/kilogramm ára 
több mint a kétszerese volt az elmúlt év azonos hetében 
mértnek, míg a vörös káposzta 180 forint/kilogramm 
ára 80 százalékkal alakult magasabban 2016 3. hetében 
az előző évihez viszonyítva. A hollandiai fejes káposz-
tát 150 forint/kilogramm, a vörös káposztát 200 forint/
kilogramm áron lehetett megvásárolni a 3. héten. 

A magyarországi kelkáposzta ára 240 forint/ 
kilogramm, az olaszországié 200 forint/kilogramm volt 
a 3. héten.

A belpiaci fokhagyma 1000, a kínai 760 forint/ 
kilogramm áron szerepelt a választékban, ami 20 szá-
zalékkal, illetve 24 százalékkal volt magasabb, mint 
2015 3. hetében.

A belföldi, 40–70 milliméter méretű vöröshagyma 
(barna héjú) 110 forint/kilogramm termelői ára 83 száza-
lékkal, a 70 milliméter feletti vöröshagyma 120 forint/ki-
logramm ára 85 százalékkal felülmúlta a 3. héten az egy 
esztendővel ezelőttit. A lila héjút (40–70 milliméter) 180 
forint/kilogramm áron értékesítették, ami 29 százalékkal 
volt magasabb 2015 azonos hetének áránál. A belpiaci 
mellett jelen volt a kínálatban az Ausztriából importált 
barna héjú és a Hollandiából származó lila héjú vörös-
hagyma is, mindkettő az előző évinél magasabb áron.

A KSH adatai szerint Magyarország banánimport-
ja 32 százalékkal (56,3 ezer tonnára) nőtt 2015. január 

és október között 2014 hasonló időszakához viszonyít-
va. A frissgyümölcs-kivitel jelentős hányadát kitevő 
banánreexport – döntően Romániába – 5 százalékkal 
(6,4 ezer tonnára) emelkedett. Ezért 36 százalékkal 
több banán jelent meg a magyarországi kínálatban 2015 
első tíz hónapjában.

A Magyarországra beszállított citrom elsősorban 
Spanyolországból, Törökországból és Argentínából 
származik. A KSH adatai szerint a citrom importja 24 
százalékkal, 12,7 ezer tonnára, a lime-é pedig 56 szá-
zalékkal, 526,7 tonnára nőtt 2015 első tíz hónapjában 
az előző év azonos időszakához képest. A törökorszá-
gi citrom importja 50 százalékkal (2,5 ezer tonnára), a 
spanyolországi 36 százalékkal (5,6 ezer tonnára) emel-
kedett. Lime főleg Hollandiából érkezett az országba, 
2015. január és október között 50 százalékkal több 
(323,7 tonna), mint az előző év hasonló időszakában.

A banán nagykereskedelmi ára (330 forint/ 
kilogramm) 3 százalékkal múlta felül 2015-ben az egy 
évvel korábbit. Az év első heteiben az előző évinél 8 
százalékkal magasabb átlagáron (331 forint/kilogramm) 
értékesítették a banánt.

A Budapesti Nagybani Piacon a citrom nagykereske-
delmi ára nem változott (462 forint/kilogramm) 2015-
ben az egy esztendővel korábbihoz viszonyítva. Az idei 
év első heteiben azonban 17 százalékkal, 413 forint/
kilogramm-ra emelkedett a citrom ára 2015 hasonló 
időszakához képest.

A lime nagykereskedelmi ára 5 százalékkal, kilo-
grammonként 879 forintra emelkedett 2015-ben az elő-
ző évihez képest. Az év első heteiben 37 százalékkal 
esett (762 forint/kilogramm) a lime ára 2015 hasonló 
időszakához viszonyítva. Az év eddig eltelt időszaká-
ban csak mexikói lime-ot kínáltak, míg egy évvel ko-
rábban csak Brazíliából származót.

Néhány belföldi zöldségféle és gyümölcs leggyakoribb bruttó termelői ára  
a Budapesti nagybani Piacon

HUF/kg

Megnevezés 2015. 1–3. hét 2016. 1–3. hét
2016. 1–3. hét/ 
2015. 1–3. hét 

(százalék)
Burgonya 79 122 154,4

Vöröshagyma 63 122 193,6

Fejes káposzta 63 128 203,1

Sárgarépa 122 135 110,6

Petrezselyemgyökér 468 476 101,7

Alma 136 201 147,7
Forrás: AKI PÁIR

ZÖLDSÉG ÉS GYÜMÖLCS
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 A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek ki-
vitele 6,5 milliárd euró, behozatala 4,0 milliárd euró 
volt 2015 első tíz hónapjában. Az agrár-külkereskedel-
mi forgalom 2,4 milliárd euró aktívumot eredménye-
zett. A kivitel értéke 1,2 százalékkal, a behozatalé 4,3 
százalékkal emelkedett, az egyenleg 3,4 százalékkal, 
87 millió euróval maradt el az egy évvel korábbitól.  
A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek részese-
dése a teljes nemzetgazdasági exportból 2015 januárja 
és októbere között 8,5 százalék, az importból 5,8 szá-
zalék volt, 2014 ugyanezen időszakában az agrárexport 
aránya 9,0 százalékot, az importé 5,9 százalékot ért el.

A gabonafélék (KN10) 2015. első tíz hónapjában a 
teljes agrárexport értékének 18 százalékát, 1,1 milliárd 
eurót biztosítottak, az agrár-külkereskedelem pozitív 
egyenlegéhez 960 millió euróval járultak hozzá. A ki-
vitt gabona mennyisége 6,1 millió tonna, 31 százalék-
kal több, mint egy éve, de az alacsony gabonaárak miatt 
az export árbevétel csak 14 százalékkal nagyobb, mint 
a bázis időszakban. Kukoricából 82 százalékkal többet, 

3,8 millió tonnát értékesítettünk október végéig, de az 
átlagosan 23 százalékkal alacsonyabb árak miatt az 
árbevétel csak 41 százalékkal nőtt. Búzából 1,5 millió 
tonnát exportáltunk, ami az egy évvel ezelőtti mennyi-
ségtől 26 százalékkal maradt el, az export átlagár meg-
közelítette a bázisidőszak szintjét.

A húsfélék (KN02) kivitelének értéke 764 millió 
euró (-4 százalék), behozatalának értéke pedig 306 
millió euró (-13 százalék) volt 2015. október végéig.  
A húsfélék külkereskedelmi forgalma 458 millió eurós 
aktívumot eredményezett, amely a gabona után a má-
sodik legmagasabb egyenleg a vizsgált időszakban. Az 
árucsoport exportértékének a csökkenését elsősorban 
a sertéshús exportátlagárának 7 százalékos, valamint 
a baromfihús volumenének 12 százalékos csökkené-
se okozta. Ugyanezen termékek behozatala erősebben 
csökkent, mint a kivitele. A sertéshús importvolumene 
8 ezer tonnával (7 százalékkal), a baromfihúsé 15 ezer 
tonnával (31 százalékkal) volt kevesebb, mint 2014 első 
tíz hónapjában. 

KÜLKERESKEDELEM

az élelmiszer-gazdaság külkereskedelmének alakulása

Megnevezés

Export Import
2014. január- 

október  
(millió Eur)

2015. január- 
október   

(millió Eur)

Változás 
(százalék)

2014. január- 
október   

(millió Eur)

2015. január- 
október   

(millió Eur)

Változás 
(százalék)

I. áruosztály: Élő állatok, állati termékek 1 472 1 411 95,9 897 844 94,1

ebből: élő sertés 71 40 56,2 78 78 99,8

sertéshús 276 261 94,7 212 186 87,9

baromfihús 418 404 96,6 65 48 74,4

tej 141 118 83,4 54 47 86,1

II. áruosztály: Növényi termékek 1 915 2 028 105,9 874 995 113,8

ebből: búza 395 289 73,1 25 32 129,2

kukorica 506 713 140,7 93 108 116,4

repce 166 137 82,5 41 38 92,7

napraforgó 152 157 103,6 78 83 107,1
III. áruosztály: Állati és növényi zsír  
és olaj; ezek bontási terméke; elkészített 
ételzsír; állati és növényi eredetű viasz

393 385 97,9 176 167 95,0

ebből: napraforgó olaj 311 300 96,3 16 16 101,4

margarin 6 6 99,0 49 49 99,9
IV. áruosztály: Élelmiszer-készítmények; 
italok, alkoholtartalmú folyadékok és ecet; 
dohány és elkészített dohánypótlók

2 607 2 643 101,4 1 909 2 016 105,6

ebből: nád- és répacukor 49 36 73,1 139 79 57,1

csokoládé 107 113 106,2 161 161 99,7

állati takarmánykészítmény 482 510 105,9 118 156 132,9

Összesen 6 387 6 467 101,2 3 856 4 022 104,3
Forrás: KSH-adatok alapján ASIR-összeállítás
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KÜLKERESKEDELEM

a búza és a kukorica exportjának havi alakulása
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Az élő sertés külkereskedelmi forgalmának havi alakulása
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Egyes mezőgazdasági inputok átlagárának alakulása

Megnevezés 2015. november 2015. december
2015. december/ 
2015. november 

(százalék)

2015. december/ 
2014. december 

(százalék)
Műtrágyafélék (HUF/tonna)

Ammónium-nitrát (N34) 83 468 84 026 100,7 99,3

Mészammon-salétrom (MAS) 70 330 72 465 103,0 101,1

Szuperfoszfát (P18-20,5) 63 826 65 214 102,2 100,0

Kálium-klorid (K60) 104 480 106 254 101,7 107,4

MAP (NP 11:52) 163 705 162 791 99,4 113,9

NPK (15:15:15) 114 606 115 827 101,1 107,9

Növényvédő szerek (HUF/kg, HUF/liter)

PICTOR SC 1 liter (liter) … 22 289 102,4 102,1

FORCE 1,5 G 20 kg (kg) 1 964 1 862 94,8 99,8

MONSOON 5 liter (liter) 4 286 5 400 126,0 105,0

PULSAR 40 5 liter (liter) 11 367 10 324 90,8 96,3

LAUDIS 5 liter (liter) 7 016 6 651 94,8 99,5

REGLONE AIR 5 liter (liter) 6 178 … 117,3 …

BISCAYA 3 liter (liter) 13 573 13 791 101,6 103,2

Mezőgazdasági gépek (HUF/darab)

67-103 KW (91-140 LE) traktor 20 262 397 19 877 534 98,1 97,7

Váltvaforgató eke 6 169 185 4 674 819 75,8 77,9

Kukorica vetőgép (darab) 8 967 836 10 887 712 121,4 124,7

Talajlazító 4 813 245 2 803 950 58,3 114,8
Forrás: AKI ASIR

InPuTOK

Az évszakhoz képest 2015 decemberében enyhe idő-
járás lehetővé tette a talajerő-utánpótlási munkálatok 
folytatását. Az egyszerű nitrogénműtrágyák közül az 
ammónium-nitrát és a mészammon-salétrom vásárlási 
aránya a 2014. évi 1:4-hez képest 2015-ben átlagosan 
1:5-re változott. Az általunk megfigyelt műtrágyafélék 
értékesítési ára 2015 utolsó havában 1-3 százalékkal 
emelkedett novemberhez képest, kivételt képez a MAP 
(NP 11:52), ennél a granulátumnál minimális csökke-
nés volt tapasztalható. Ha az előző év ugyanazon idő-
szakának árait hasonlítjuk össze a 2015. decemberivel, 
akkor áremelkedést állapíthatunk meg. A legnagyobb 
mértékben a MAP (NP 11:52) ára nőtt, mintegy 14 szá-
zalékkal. Egyedül a mészammon-salétrom ára csök-
kent, itt alig 1 százalékos volt a változás. 

A növényvédő szerek forgalma jócskán elmaradt 
2015 decemberében az előző év decemberéhez képest, 
a rendszer által megfigyelt Force 1,5G-ből például  

hatodára csökkent az értékesítés. A táblázatban szerep-
lő szerek közül a Laudis és Pulsar 40 gyomirtó szerek 
iránt volt intenzívebb a kereslet, ezen szerek értékesíté-
si árai az előző év decemberéhez és 2015 novemberéhez 
képest is csökkentek néhány százalékkal. A többi meg-
figyelt szer ára emelkedett.

A mezőgazdasági gépek forgalma a téli időszakot 
tükrözi, a tárgyhónapban is szinte ugyanannyi gép  
cserélt gazdát, mint tavaly ilyenkor. A legnagyobb 
kereslet a kis teljesítmény-kategóriás traktoroknál és 
a műtrágyaszóró gépeknél (függesztett) volt. A 2015.
decemberi értékesítési átlagárak tendenciái egy irányba 
mutatnak, ha az árakat az előző év azonos hónapjához, 
illetve az egy hónappal korábbi időszakhoz hasonlítjuk, 
a talajlazítók esetében azonban fordított irányba mutat 
az árak változása. Az okok továbbra is az összetétel- 
hatásban keresendőek.
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Mezőgazdasági számla főbb adatainak változása
százalék

Megnevezés
Volumen index Érték index

20014/2013 2015/2014a) 20014/2013 2015/2014a)

Gabonafélék (vetőmaggal) 123,3  86,2  109,7  87,4  

Ipari növények (hüvelyesekkel) 115,4  93,6  107,9  107,7  

Takarmánynövények 105,2  89,4  108,9  98,4  

Kertészeti termékek (zöldség, ültetvény, virág) 111,0  102,9  111,7  111,7  

Burgonya (vetőgumóval együtt) 115,3  85,0  104,8  79,9  

Szőlő, gyümölcs 108,5  95,7  86,9  120,5  

Bor 62,6  120,0  74,9  132,0  

Egyéb növényi termékek 101,8  100,0  117,2  100,6  

növénytermesztési és kertészeti termékek együtt 116,3  91,4  106,6  98,3  

Állatok 105,1  106,7  102,6  110,6  

Állati termékek 102,7  103,5  108,6  89,4  

Élő állatok és állati termékek együtt 104,3  105,6  104,5  103,6  

Mezőgazdasági termékek összesen 111,9  96,6  105,8  100,2  

Mezőgazdasági szolgáltatások 104,3  103,0  108,3  105,1  

Nem mezőgazdasági másodlagos tevékenység 91,2  100,0  91,3  100,0  

Mezőgazdasági kibocsátás összesen 111,1  96,9  105,6  100,4  

Folyó termelő-felhasználás 103,8  100,2  100,1  100,8  
a) Előzetes adatok. 
Forrás: AKI Statisztikai Osztály

MEZŐGAZDASÁGI KIBOCSÁTÁS

Az előzetes számítások alapján 2015-ben a mezőgaz-
daság teljes kibocsátásának értéke folyó alapáron 2457 
milliárd forint volt, azonos a 2014. évi eredménnyel. 
A mezőgazdasági termelés volumen-csökkenését az 
emelkedő termelői árak és a támogatások ellensúlyoz-
ták. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó 
vállalkozói jövedelem 2015-ben 6 százalékkal alacso-
nyabb volt, mint 2014-ben.

Az egy teljes munkaidős dolgozóra számított, mező-
gazdasági tevékenységből származó reáljövedelem – az 
úgynevezett A mutató – 2015-ben 7 százalékkal elma-
radt az előző évitől.

Előzetes adatok alapján a mezőgazdaság teljes brut-
tó kibocsátásának volumene a 2014. évi 11 százalékos 
emelkedés után 2015-ben 3 százalékkal kevesebb az 
előző évinél. A növényi termékek kibocsátásának volu-
mene 9 százalékkal csökkent, az állatok és állati termé-
kek termelésének volumene 6 százalékkal meghaladta 
az előző évit.

A növényi termékek körében a kertészeti termékek 
kivételével minden termékcsoport mennyisége csökkent. 
A gabonafélék volumene az előzetes adatok szerint 14 
százalékkal lett kevesebb, elsősorban azért, mert kuko-
ricából 30 százalékkal kevesebb termett a 2014. évinél. 

Búzából 5,3 millió tonnát takarítottak be, ami 2 száza-
lékkal több a 2014. évinél, és az elmúlt öt év átlagánál 
közel 20 százalékkal magasabb. A napraforgó termés-
mennyisége 2 százalékkal kevesebb az előző évinél, de 
17 százalékkal meghaladta az ötéves átlagot. A friss  
gyümölcstermés 17 százalékkal, ezen belül az almater-
més 26 százalékkal kevesebb volt, mint 2014-ben. 

Az első előrejelzés alapján az élő állatok és állati 
termékek termelésének volumene 6 százalékkal emel-
kedett, a termelői árak nagyrészt elmaradtak az elő-
ző évitől. Volumennövekedés a marha-, a sertés- és a  
baromfiágazatban mutatkozik, a juh kibocsátásá-
nak volumene 3 százalékkal elmaradt az előző évitől.  
A termelői ár a tej esetében csökkent a legnagyobb 
mértékben, 21 százalékkal, de a sertés felvásárlási ára 
is 8 százalékkal alacsonyabb volt, mint 2014-ben. 

A két alaptevékenység, a növénytermelés és a kerté-
szet, illetve az állattenyésztés folyó alapáron számított 
kibocsátásának aránya az előzetes kalkulációk alapján 
2015-ben 62,5–37,5 százalék. Ez az arány 2014-ben 
63,8–36,2 százalék volt, azaz 2015-ben javult az állat-
tenyésztés aránya, ami elsősorban a növénytermesztés 
volumencsökkenésének a következménye.
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A kibocsátás főbb összetevőinek alakulása 2013-2015a)
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Gabonafélék Ipari növények
Takarmánynövények Kertészeti termékek
Burgonya Gyümölcs, szőlő
Bor Egyéb növényi termékek
Állatok Állati termékek
Szolgáltatások Nem mezőgazdasági másodlagos tevékenység

a) Előzetes adat. 
Forrás: KSH, AKI

MEZŐGAZDASÁGI KIBOCSÁTÁS
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