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A Nemzetközi Gabonatanács tájékoztatása szerint 
a 2018/2019. gazdasági évi termést adó búza globális 
vetésterülete kissé csökkenhet az egy évvel korábbi-
hoz képest. Az Európai Unióban a gazdák az egy évvel 
korábbinál 1 százalékkal kisebb területen, 23,3 mil-
lió hektáron vettetek őszi búzát 2017 őszén (Tallage).  
A chicagói árutőzsdén (CME/CBOT) a búza jegyzése 
a legközelebbi lejáratra vonatkozóan 160 dollár (USD)/
tonnáig emelkedett január elején, majd 155 dollár/ 
tonnáig csökkent január közepéig. A párizsi árutőzs-
dén (Euronext/MATIF) 155–161 euró/tonna között in-
gadozott a termény legközelebbi lejáratra szóló jegy-
zése ezalatt. A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) árupiaci 
szekciójában továbbra sem érkezett vételi vagy eladási 
ajánlat a malmi és a takarmánybúzára, így a kereske-
désük szünetelt. Az AKI PÁIR adatai szerint az étke-
zési búza a fizikai piacon az egy hónappal korábbinál 
4 százalékkal magasabb, 47,8 ezer forint/tonna áfa és 
szállítási költség nélküli termelői áron cserélt gazdát 
decemberben. Ez az árszint 17 százalékkal haladta meg 
a 2016. decemberit. A takarmánybúza a novemberinél 
1 százalékkal alacsonyabb, míg az egy évvel korábbinál 
8 százalékkal magasabb áron, 44,7 ezer forint/tonnáért 
volt elérhető 2017 decemberében.

A takarmányárpa 2017. november–december kö-
zött 2 százalékkal alacsonyabb áron, 39,8 ezer forint/
tonnáért cserélt gazdát. Ez az árszint 10 százalékkal ha-
ladta meg 2016 azonos időszakának átlagárát.

Az USA agrárminisztériuma (USDA) legfrissebb, 
januári projekciójában 1045 millió tonnára jelzi a  
kukorica 2017/2018. gazdasági évi globális termését. 
Ez ugyan 31 millió tonnával elmaradna az egy évvel 
korábbi rekordtól, mégis minden idők második legna-
gyobb kibocsátása lehet. A felhasználás volumenének 
1067 millió tonnára történő növekedése esetén a záró-
készlet 22 millió tonnával 207 millió tonnára apadhat, 
ami továbbra is bőséges tartalékot jelent. A chicagói 

árutőzsdén (CME/CBOT) 137–139 dollár (USD)/tonna 
között jegyezték a termény január első felében. Ezzel 
egy időben a párizsi árutőzsdén 152–159 euró/tonna 
volt a takarmánykukorica legközelebbi lejáratra szóló 
jegyzése. A BÉT-en a 2018. márciusi–szeptemberi le-
járatra vonatkozóan 47,2–49,6 ezer forint/tonna volt az 
elszámolóár január első heteiben. A takarmánykuko-
rica az AKI PÁIR adatai szerint a 2017. novemberinél  
6 százalékkal olcsóbban, 42,9 ezer forint/tonna áron 
forgott 2017 utolsó hónapjában. Ez az árszint az egy év-
vel korábbit 9 százalékkal haladta meg.

A szójabab tőzsdei jegyzése 346–356 dollár (USD)/
tonna között ingadozott a chicagói árutőzsdén (CME/
CBOT) január első felében.

Az Oil World 2017. decemberi prognózisa szerint 
a repcemag és a canola globális termelése 3 száza-
lékkal haladja meg az egy évvel korábbit a 2017/2018. 
gazdasági évben, 65,3 millió tonna lehet, ami fedezi a 
várhatóan 64,6 millió tonna felhasználást (sajtolás és 
egyéb célú), ezáltal 7,4 millió tonna termény maradhat 
a tárolókban 2018 nyarán. Az FM tájékoztatása szerint 
Magyarországon a 2016. évinél 14 százalékkal nagyobb 
területen, 293 ezer hektáron vetettek a termelők repce-
magot tavaly ősszel. A párizsi árutőzsdén (Euronext/
MATIF) a repcemag legközelebbi lejáratra szóló jegy-
zése 344–358 euró/tonna között hullámzott január első 
felében. Az AKI PÁIR adatai szerint a fizikai piacon a 
repcemag termelői ára a 2017. novemberinél 3 százalék-
kal magasabb, 115,4 ezer forint/tonna volt 2017 decem-
berében, míg az egy évvel korábbit 1 százalékkal múlta 
alul.

Az napraforgómag az AKI PÁIR adatai szerint az 
egy hónappal korábbinál 2 százalékkal olcsóbban,  
94,1 forintt/tonnáráért cserélt gazdát 2017 decemberé-
ben. Ez az árszint 10 százalékkal múlta alul az előző év 
azonos időszakának átlagárát.

A gabonafélék és az olajnövények termelői ára Magyarországon
HUF/tonna

Megnevezés 2016. december 2017. november 2017. december
2017. december/ 
2016. december 

(százalék)

2017. december/  
2017. november 

(százalék)
Étkezési búza 40 834 45 958 47 784 117,0 104,0

Takarmánybúza 41 392 44 995 44 744 108,1 99,4

Takarmánykukorica 39 492 45 550 42 919 108,7 94,2

Napraforgómag 104 152 96 304 94 126 90,4 97,7

Repcemag 116 958 112 052 115 398 98,7 103,0
Forrás: AKI PÁIR
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A főbb termények legközelebbi határidőre szóló jegyzései a chicagói és a párizsi árutőzsdén (2016–2018)
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 főbb termények legközelebbi határidőre szóló jegyzései a Budapesti Értéktőzsdén (2016–2018)
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Az Európai Bizottság projekciója szerint az unió 
sertéshústermelése 23,62 millió tonna lehet 2020-ban, 
csaknem 1 százalékkal emelkedhet a 2017. évihez ké-
pest. Az előrevetítés szerint a kibocsátás 23,57 millió 
tonna körül alakulhat 2030-ban, nem változna számot-
tevően a 2017. évihez képest.

Az Európai Unióban az „E” kereskedelmi osz-
tályba tartozó sertés vágóhídi belépési ára 1,43 euró/ 
kilogramm hasított hideg súly volt 2017 decemberében, 
6,8 százalékkal csökkent az egy évvel korábbi átlagár-
hoz viszonyítva.

A németországi szerződéses ár és a Tönnies felvá-
sárlási ára 1,37 euró/kilogramm hasított súly volt 2018 
2. hetében, a West Fleisch 1,35, a Vion 1,37, a Danish 
Crown és a Tican pedig 1,21 euró/kilogramm hasított 
súly áron vásárolta a sertéseket. Az uniós sertéspiac 
szempontjából meghatározó vállalatok és vágóhidak 
átlagosan 15 százalékkal csökkentették áraikat 2018  
2. hetében az előző év azonos hetének átlagárához ké-
pest. Németországban 2-5 százalékkal alacsonyabb 
áron vásárolják fel a sertéseket 2018 3. hetében, mint 
egy héttel korábban.

A KSH adatai alapján Magyarország élősertés-kivite-
le 12 százalékkal csökkent, míg az élősertés-behozatala 
45 százalékkal nőtt 2017 január–októberében az előző 
évihez képest. A nemzetközi piacon értékesített sertés-
hús mennyisége 4 százalékkal, a sertéshúsimport pedig 
6 százalékkal emelkedett a megfigyelt időszakban.

Az AKI PÁIR adatai szerint a vágósertés termelői 
ára 453 forint/kilogramm hasított meleg súly volt 2017 
decemberében, csaknem 3 százalékkal csökkent egy év 
alatt.

Az Európai Bizottság adatai szerint az egész csir-
ke uniós átlagára 183 euró/100 kilogramm volt 2017  
decemberében, ez 5 százalékos növekedést jelentett az 
előző év azonos hónapjához képest.

Az Európai Bizottság adatai szerint az unió 
baromfihúsexportja 2,1 százalékkal 1,4 millió tonnára 

emelkedett 2017 január–októberében az előző év hason-
ló időszakához képest. A közösség baromfihúsimportja 
11 százalékkal 680 ezer tonnára csökkent ugyanekkor. 

A KSH adatai szerint Magyarország baromfihús- 
importja 64 százalékkal emelkedett, míg baromfihús-
exportja 18 százalékkal csökkent 2017. január–október 
között 2016 hasonló időszakához viszonyítva.

Az AKI PÁIR adatai szerint Magyarországon a vá-
gócsirke termelői ára 245 forint/kilogramm volt 2017 
decemberében, 2 százalékkal emelkedett az előző év 
azonos hónapjának átlagárához viszonyítva. 

Az Európai Bizottság adatai szerint a közösségben az 
étkezési tojás átlagára 191,9 euró/100 kilogramm volt 
2017 decemberében, 48 százalékkal nőtt egy év alatt.

Magyarországon az étkezési tojás (M+L) csomagoló-
helyi értékesítési ára 42,3 forint/darab volt 2017 decem-
berben, ez 73 százalékkal magasabb a 2016 decemberi 
átlagárnál. 

Az EU-ban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály 
vágóhídi belépési ára 3,98 euró/kilogramm hasított hi-
deg súly volt 2017 decemberében, 5,9 százalékkal nőtt 
az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A tehén „O3” ára 
11 százalékkal, az üsző „R3” ára 2,9 százalékkal emel-
kedett.

A KSH adatai alapján Magyarország élőmarha-
exportja 1 százalékkal, élőmarha-importja pedig 
25 százalékkal bővült 2017 január–októberében a 2016. 
január–októberihez képest. A marhahúskivitel 5 száza-
lékkal csökkent, míg a marhahúsimport 7 százalékkal 
emelkedett ugyanekkor.

Az AKI PÁIR adatai szerint a fiatal bika termelői 
ára 785 forint/kilogramm hasított meleg súly volt 2017 
decemberében, 2,5 százalékkal nőtt az előző év hason-
ló hónapjának átlagárához viszonyítva. A vágótehén 
ára 16,4 százalékkal emelkedett, míg a vágóüszőé nem 
változott számottevően ugyanebben az összehasonlítás-
ban. 

A vágóállatok termelői ára Magyarországon

Megnevezés Mértékegység 2016. december 2017. november 2017. december
2017. december/ 
2016. december 

(százalék)

2017. december/ 
2017. november 

(százalék)
Vágósertés HUF/kg hasított súly 485 456 453 93,2 99,3

Vágómarha HUF/kg hasított súly 539 617 615 114,2 99,7

Vágócsirke HUF/kg élősúly 240 246 245 102,0 99,5

Vágópulyka HUF/kg élősúly 381 378 376 98,9 99,7

Vágóbárány HUF/kg élősúly 880,5 862,9 883,2 100,3 102,4
Forrás: AKI PÁIR

HÚS
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A vágócsirke, a vágósertés és a vágómarha termelői ára (2016–2017)
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Az M+L méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2016–2017)
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Az AKI PÁIR adtatai szerint Magyarországon a 
nyerstej országos termelői átlagára 101,58 forint/ 
kilogramm volt 2017 decemberében. A zsírtartalom  
0,06 százalékpontos javulása és a fehérjetartalom 0,01 
százalékpontos romlása, továbbá az alapár stagnálása 
mellett a nyerstej átlagára 1 százalékkal emelkedett 
decemberben a novemberihez képest és 15 százalékkal 
haladta meg az előző év azonos hónapjának átlagárát. 
A nyerstej felvásárlása a 2016. decemberinél 1 száza-
lékkal, a 2017. novemberinél 7 százalékkal volt több. 
A nyerstej azonnali (spot) piaci ára Olaszországban 
2017. 36. – 2018. 2. hét között 20 százalékkal 36 euró/ 
100 kilogrammra csökkent, majd a 3. héten nem vál-
tozott az előző hetihez viszonyítva. Hollandiában a  
4,4 százalék zsírtartalmú nyerstej spot piaci ára áfa 
nélkül, szállítási költséggel 2017. 35. – 50. hét között  
60 százalékkal esett, ezt követően 2018 1. hetéig 36 szá-
zalékkal 24,5 euró/100 kilogrammra nőtt, majd az első 
és a harmadik hét között nem változott. Magyarorszá-
gon a nyerstej kiviteli ára 99,41 forint/kilogramm volt 
2017 decemberében, az előző havinál 6 százalékkal, az 
egy évvel korábbinál 5 százalékkal volt alacsonyabb.  
A kiviteli ár 2 százalékkal maradt el a termelői átlagár-
tól. Az AKI PÁIR adatai szerint a nyerstej kiszállítása  
5 százalékkal nőtt 2017 decemberében az előző év azo-
nos hónapjához viszonyítva, ezen belül a termelők és a 
kereskedők 9 százalékkal kevesebb, míg a feldolgozók 
56 százalékkal több nyerstejet exportáltak. A termelők 
és a kereskedők nyerstejkivitele több mint a kétszerese 
volt a feldolgozókénak a vizsgált hónapban.

A németországi központi tejpiaci szolgálat gyorsje-
lentése szerint Németországban a nyerstej felvásárlása 
2018 1. hetében az előző hetihez képest 1,7 százalékkal, 
az előző év azonos hetéhez viszonyítva 6 százalékkal 
emelkedett. Franciaországban ugyanekkor a tejfelvá-
sárlás az előző hetitől 0,7 százalékkal maradt el, míg 

az előző év azonos hetit 2,2 százalékkal haladta meg. 
Németországban az ömlesztett vaj értékesítési ára 2017. 
37. – 2018. 3. hét között 40 százalékkal, a sovány tej-
poré a 2017. 32. – 2018. 3. hét között 24 százalékkal 
csökkent. A kempteni árutőzsdén a 25 kilogrammos ki-
szerelésű ömlesztett vaj értékesítési ára 412,5 euró/100 
kilogramm, a 25 kilogrammos kiszerelésű zsákos, élel-
mezési célú (intervenciós minőségű) sovány tejporé 
136,5 euró/100 kilogramm volt 2018 3. hetében. Az öm-
lesztett vaj ára 86 százalékkal magasabb, míg a sovány 
tejporé 22 százalékkal alacsonyabb volt az intervenciós 
árszintnél a vizsgált héten.

Az Európai Bizottság adatai szerint a vaj magántáro-
lási és intervenciós, illetve a sajt magántárolási készlete 
2017. november végén egyaránt üres volt, a sovány tej-
por intervenciós készlete 378 577 tonna, magántárolási 
készlete 2 754 tonna volt. A Bizottságnak vajból 2017. 
január óta, sovány tejporból 2017 márciusa óta, sajtból 
2017. április óta magántárolási felvásárlása nem volt.

A Rabobank szerint a globális tejtermelés 2017 má-
sodik negyedévében kezdődött növekedése a harmadik 
negyedévben felgyorsult, ami a tejtermékárak csökke-
nését okozta. A kínálat bővülése várhatóan folytatódik 
2018-ban, ami a tejtermékek árának további mérséklő-
dését okozhatja. A németországi Élelmiszer-gazdasági 
Kutató Központ (ife) januári előrevetítése szerint az EU 
tejkínálata a 2017 végi erőteljes növekedést követően 
2018. május közepéig a szezonalitásnak és a ciklusnak 
megfelelően növekedhet tovább. A ciklikus növekedés 
a szezonális csúcspont után az első negyedévinél kisebb 
mértékben folytatódhat. A szezonális csúcsot az Euró-
pai Unióban a legtöbb ország májusban éri el, azonban 
Franciaországban és Olaszországban ennél korábbra, 
míg az Észak-Keleti tagországokban ennél későbbre 
tehető.

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

HUF/kg

Megnevezés 2016.  
december

2017.  
november

2017.  
december

2017. december/  
2016. december 

(százalék)

2017. december/  
2017. november 

(százalék)
Nyerstej termelői átlagára Magyarországon 88,65 100,76 101,58 114,58 100,81

Nyerstej kiviteli ára Magyarországon 104,67 105,82 99,41 94,97 93,94

Azonnali (spot) piaci ár Verona 129,84 130,99 125,83 96,92 96,06

Azonnali (spot) piaci ár Lodi 128,02 130,99 117,48 91,77 89,69
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: AKI PÁIR, CCIAA di Verona, CCIAA di Lodi

TEj
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A Budapesti nagybani Piacon a belpiaci kanadai/
orange típusú sütőtök 175 forint/kilogramm termelői 
ára 21 százalékkal emelkedett, míg az ún. Nagydobo-
si 135 forint/kilogramm ára 13 százalékkal csökkent a  
3. héten az elmúlt év azonos hetének átlagárához ké-
pest.

A 30–70 milliméter közötti hazai tölteni való paprika 
ára 610 forint, a 70 milliméter felettié 740 forint volt 
kilogrammonként a megfigyelt héten. A hegyes pap-
rika ára (110 forint/darab) nem változott egy év alatt.  
A 70 milliméter feletti spanyolországi tölteni való pap-
rika kilogrammos kiszerelésben 724, a görögországi 
750 forint/kilogramm áron volt jelen a választékban a 
3. héten. A bécsi nagybani piacon a Magyarországról 
beszállított paprikát 2,2–2,4 euró/kilogramm közötti 
nettó áron kínálták hét ország termékének versenytár-
saként.

A belföldi vöröshagyma termelői ára mérettarto-
mánytól függően 68–80 forint/kilogramm között ala-
kult a 3. héten, átlagosan 5 százalékkal emelkedett, míg 
a lilahagyma 180 forint/kilogramm ára nem változott 
az elmúlt év azonos hetéhez viszonyítva. Az Ausztri-
ából származó vöröshagymát 70 forintért, a hollandiai 
lilahagymát 166 forintért kínálták kilogrammonként a 
megfigyelt héten.

A belföldi termesztésű héjasgyümölcsűek közül 
csak dió szerepelt a kínálatban a 3. héten, 3000 forint/
kilogramm áron, ami 7 százalékkal felülmúlta a 2017 
3. hetében mért árat. A tisztított mandula (3100 forint/
kilogramm) az Amerikai Egyesült Államokból, a tisz-
tított mogyoró (3000 forint/kilogramm) Törökország-
ból, a földimogyoró (825 forint/kilogramm) Kínából, a 
gesztenye Olasz-országból (1800 forint/kilogramm) és 
Kínából (1120 forint/kilogramm) származott.

A banán átlagára 32 százalékkal haladta meg a  
3. héten az egy évvel korábbit. A Costa Rica-i banán 
394, az ecuadori 404, a kolumbiai 408 forint/kilo-
gramm áron szerepelt a kínálatban. A banán árának 
emelkedését az okozta, hogy a jelentős banántermesztő 
országokban csökkent a termés mennyisége.

Magyarországon az évtized elején 17-18 ezer tonna 
ipari paradicsomot takarítottak be évente, ugyanakkor 
a beruházásoknak köszönhetően a termelés a többszö-
rösére emelkedett, 2017-ben 1500 hektáron foglalkoz-
tak ipari paradicsommal, szakértők szerint 120-125 
ezer tonna került a feldolgozókhoz. Az idén pedig min-
den eddiginél dinamikusabb bővülésre lehet számítani.

A friss vagy hűtött paradicsom külkereskedelmi 
forgalmának passzívuma 2017 első kilenc hónapjában  
4,55 milliárd forintra nőtt az előző év azonos időszaká-
ra jellemző 3,99 milliárd forintról. Az import mennyi-
sége 6 százalékkal (11,5 ezer tonnára) csökkent, ezen 
belül a legtöbb paradicsomot beszállító Spanyolország-
ból 7 százalékkal (4,13 ezer tonna), Olaszországból  
19 százalékkal (1,22 ezer tonna) kevesebb, ugyanakkor 
Németországból 19 százalékkal több, 1,79 ezer tonna 
paradicsom érkezett. A kivitel 15 százalékkal 3,26 ezer 
tonnára nőtt, döntően Ausztria (1,03 ezer tonna) és Ro-
mánia (1,66 ezer tonna) felé.

A Budapesti Nagybani Piacon a belföldi gömb típu-
sú paradicsom termelői ára átlagosan 35 százalékkal  
(777 forint/kilogramm), a fürtösé 31 százalékkal (837 
forint/kilogramm) volt magasabb az 2018 1–3. hetében 
az előző év azonos időszakához képest. Koktélpara-
dicsom tavaly az év első három hetében nem, az idei 
évben azonban szerepelt a kínálatban, 1300 forint/kilo-
gramm átlagáron. 

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

HUF/kg

Megnevezés 2017. 1–3. hét 2018. 1–3. hét.
2018. 1–3. hét/ 
2017. 1–3. hét  

(százalék)
Burgonya 123 109 88,6

Vöröshagyma 74 74 100,0

Fejes káposzta 73 78 106,8

Sárgarépa 97 91 93,8

Petrezselyemgyökér 400 314 78,5

Alma 185 217 117,2
Forrás: AKI PÁIR

ZÖLDSÉG ÉS GYÜMÖLCS
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 A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek kivi-
tele 7399 millió eurót, behozatala 4694 millió eurót tett 
ki 2017 első tíz hónapjában. Az agrár-külkereskedelmi 
forgalom 2705 millió euró aktívumot eredményezett.  
A kivitel értéke 12 százalékkal, a behozatalé 11 száza-
lékkal emelkedett, az aktívum 15 százalékkal, 352 mil-
lió euróval maradt el a 2016. január–októberi értéktől. 

Az élő sertés külkereskedelmi forgalma 2017 szept-
ember–októberében megélénkült, így az első tíz hónap-
ban 23 ezer tonna élősertés kivitelére került sor, ami  
12 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban, 
ugyanakkor a behozatal 70 ezer tonna (+45 száza-
lék) volt. Az élő sertés külkereskedelmi forgalmának  
95 millió eurós passzívuma 53 millió euróval nagyobb, 
mint 2016 azonos időszakában volt. Sertéshúsból az egy 
évvel korábbinál 4 százalékkal többet, 118 ezer tonnát 
vittünk ki és 126 ezer tonnát (+6 százalék) hoztunk be 
a vizsgált időszakban. A sertéshús külkereskedelme  
34 millió eurós aktívumot eredményezett, ami 8 millió 

euróval kevesebb, mint a bázisidőszakban. A baromfi-
hús külkereskedelmének aktívuma 2017 első tíz hónap-
jában 280 millió euró volt, 29 százalékkal maradt el az 
egy évvel korábbi értéktől. A baromfihús exportvolu-
mene és exportértéke egyaránt 18 százalékkal csökkent, 
viszont az importérték nagymértékben, 67 százalékkal 
haladta meg a bázisidőszak szintjét. 

A gabonaexport 2017. január–október hónapban az 
agrárexport értékének 17,7 százalékát adta, míg a bázis-
időszakban a 14,8 százalékát. A gabonafélék 7,1 millió 
tonnás exportvolumene 41 százalékkal, 1306,1 millió 
eurós exportárbevétele 34 százalékkal nagyobb volt, 
mint a bázisidőszakban. A kukoricaexport (3,2 millió 
tonna) 53,5 százalékkal, a búzaexport (3 millió tonna) 
32 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi meny-
nyiséget 2017 első tíz hónapjában. A kukorica exportát-
lagára 11 százalékkal csökkent, a búza átlagára viszont 
csekély mértékben, 2 százalékkal volt magasabb, mint 
egy éve. 

az élelmiszer-gazdaság külkereskedelmének alakulása

Megnevezés

Export Import
2016. január– 

október 
(millió Eur)

2017. január– 
október  

(millió Eur)

Változás 
(százalék)

2016. január– 
 október 

(millió Eur)

2017. január–  
október 

(millió Eur)

Változás 
(százalék)

I. áruosztály: Élő állatok, állati termékek 1 454 1 519 104,5 893 1 133 126,9

ebből: élő sertés 40 44 110,0 81 139 171,6

sertéshús 265 299 112,8 222 265 119,4

baromfihús 450 369 82,0 53 88 166,0

tej 94 128 136,2 38 48 126,3

II. áruosztály: Növényi termékek 1 972 2 383 120,8 1 025 1 043 101,8

ebből: búza 360 482 133,9 36 32 88,9

kukorica 508 692 136,2 66 76 115,2

repce 193 252 130,6 45 39 86,7

napraforgó 177 150 84,7 91 70 76,9
III. áruosztály: Állati és növényi zsír  
és olaj; ezek bontási terméke; elkészített 
ételzsír; állati és növényi eredetű viasz

378 468 123,6 186 215 115,7

ebből: napraforgó olaj 309 381 123,3 18 13 72,2

margarin 6 5 83,3 48 54 112,5
IV. áruosztály: Élelmiszer-készítmények; 
italok, alkoholtartalmú folyadékok és ecet; 
dohány és elkészített dohánypótlók

2 777 3 030 109,1 2 125 2 303 108,4

ebből: nád- és répacukor 34 42 123,5 107 78 72,9

csokoládé 132 128 97,0 175 195 111,4

állati takarmánykészítmény 486 506 104,1 153 184 120,3

Összesen 6 581 7 399 112,4 4 228 4 694 111,0
Forrás: KSH-adatok alapján az AKI Agrárstatisztikai Információs Osztályán készült összeállítás
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A búza és a kukorica exportjának havi alakulása (2016–2017)
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Forrás: KSH-adatok alapján az AKI Agrárstatisztikai Információs Osztályán készült összeállítás

Az élő sertés külkereskedelmi forgalmának havi alakulása (2016–2017)
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2017 utolsó hónapjában továbbra is a legkereset-
tebb termék a mészammon-salétrom (MAS) és az  
ammónium-nitrát volt. A többi négy műtrágyaféle az 
évszaknak megfelelő volumenben fogyott. Az ammóni-
um-nitrát felhasználási aránya a tárgyhónapban 7,5 szá-
zaléka volt a MAS forgalmának. Az értékesítési árak 
2017 decemberében tovább emelkedtek 4-7 százalékkal 
az előző hónaphoz képest, a szuperfoszfát ára az elő-
ző két havi csökkenést követően 21 százalékkal emel-
kedett, utolérve a 2017. év eleji árszintjét. Az NPK ára 
szinte alig változott. Az előző év azonos időszakához 
képest a műtrágyafélék értékesítési árai 4-15 százakkal 
emelkedtek, a szuperfoszfáté nem változott, az NPK-é 
(15:15:15) pedig 3,3 százalékkal csökkent. 

A növényvédő szerek forgalma a téli időszaknak 
megfelelően visszafogott volt decemberben az előző 
hónaphoz képest. A megfigyelt szerek közül a Force  
1,5 G iránt volt nagyobb kereslet, hasonlóan, mint az 
előző év azonos időszakában. A növényvédő szerek 
(gombaölők és rovarölők) értékesítési árai 2017 decem-
berében a folyamatos keresletcsökkenés hatására visz-
szaestek (3-8 százalékkal), azonban a gyomirtó szerek 
árai lényegében nem változtak. Az előző év azonos idő-
szakához képest a növényvédő szerek árai jellemzően 
csökkentek (3-10 százalékkal), a Pulsar 40 kivételével, 
ennél a szernél az áremelkedés elérte a 25 százalékot. 

Egyes mezőgazdasági inputok átlagárának alakulása

Megnevezés 2017. november 2017. december 2017. december/ 2017. 
november (százalék)

2017. december/ 2016. 
december (százalék)

Műtrágyafélék (HUF/tonna)
Ammónium-nitrát (N34) 74 537 80 081 107,4 115,1
Mészammon-salétrom (MAS) 58 572 59 712 105,5 114,9
Szuperfoszfát (P18-20,5) 57 046 69 239 121,4 99,9
Kálium-klorid (K60) 93 848 94 963 101,2 103,8
MAP (NP 11:52) 126 851 132 214 104,2 105,8
NPK (15:15:15) 97 593 96 981 99,4 96,7

Növényvédő szerek (HUF/kg, HUF/liter)
Gombaölő szerek
Cherokee 5 liter … … … –
Pictor SC 1 liter … 22 595 … 96,6
Tango Star 5 liter 6 736 6 517 96,5 –
Vitavax 2000 20 liter 2 227 2 081 91,2 –
Rovarölő szerek
Biscaya 3 liter 14 379 13 204 91,8 95,4
Force 1,5 G 20 kg 1 909 1 786 93,6 90,3
Karate Zeon 5 CS 1 liter 13 222 12 762 96,5 –
Nurelle-D 50/500 EC 1 liter … 6 543 … –
Gyomirtó szerek
Gardoprim Plus Gold 20 liter … 3 491 … –
Laudis 5 liter 7 054 7 050 99,9 96,8
Lumax SE 5 liter … … … …
Pulsar 40 5 liter 11 300 11 367 100,6 124,6
Reglone Air 5 liter – … … …
Roundup Mega 20 liter 1 777 … … –
Wing-P 10 liter … … – –

... = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI ASIR
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Hazánk vetőmag-szaporító területe 2016-ban 
a Nébih adatai szerint elérte a 129 055 hektárt.  
A szaporítóterület évről évre változó tendenciát mutat, 
az előállított és fémzárolt vetőmagok mennyisége 2004-
től kezdve 2014-ig 300 ezer tonna alá esett, azonban 
2015-ben újra elérte az uniós csatlakozás előtti szintet, 
így összesen 332 424 tonna vetőmag fémzárolására ke-
rült sor. 

A hazai vetőmag-kereskedelem éves szinten mintegy 
100 milliárd forintos forgalmat bonyolít. Az értékesítés 
felét a kukorica, a napraforgó és az őszi káposztarepce 
forgalma adja. Évente közel 100 faj 1500 fajtája kerül 
eladásra. 

Magyarországon a szántóföldi növények esetében 
minden olyan vetőmagtételt fémzárolni kell, amely 
köztermesztésbe, illetve továbbszaporításra kerül, va-
lamint amit kivitelre vagy behozatalra szánnak. Éves 
szinten átlagosan 220–350 ezer tonna között mozgott a 
fémzárolás. A termelők körében a kalászos gabonafé-
léknél továbbra is gyakorlat a nem fémzárolt vetőma-
gok nagyarányú használata, vagyis az árutermesztés-
ből származó gabona magját vetik vissza. A fémzárolt 
vetőmag aránya sok esetben nem éri el a 30 százalékot 
sem. A hazai termesztésben felhasználható fémzárolt 

vetőmag kalászos gabonafélékből 40 százalékos felújí-
tási arány elérését teszi lehetővé. Az EU átlagához vi-
szonyítva ez az arány közepesnek tekinthető. 

Az összesített adatok alapján kukoricából, naprafor-
góból és őszi káposztarepcéből szinte kizárólag hibrid 
fajtákat használnak a gazdák árunövény-termesztésre.

A következő ábrákon trendvonal segítségével mu-
tatjuk be, hogy a legjelentősebb szántóföldi növények 
vetőmagjainak értékesítési átlagárai hogyan alakultak 
a forgalmazóknál a vizsgált időszakban. (Egy pont egy 
cég átlagárának felel meg.) A forgalmi adatok alapján 
őszi búzánál egyes tételeket 250 ezer forint/tonna feletti 
áron is értékesítettek a forgalmazók, ezek I. szaporítási 
fokú vetőmagok felhasználására utalnak.

A hibridkukorica-vetőmag 1 tonnára vetített érté-
kesítési ára 1,6 millió forint körül alakult a megfigyelt 
időszakban. A magasabb áron értékesített vetőmagok 
árai a kisebb eladott tétel miatt alakultak ki, vagy az 
érési csoport vagy egyéb minőségi kategória befolyá-
solta. Az átlagár alatti árak mögött az értékesített té-
telek nagyobb mennyiségben való értékesítése, illetve 
a forgalmazók piacmegtartó pozíciójának szem előtt 
tartása volt a cél.

A fémzárolás alakulása Magyarországon (2013–2017)
ezer tonna

2013 2014 2015 2016 2017 

Fémzárolt mennyiség 271,2 294,6 318,5 332,4 131,8
Forrás: Nébih
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Az őszi búza vetőmagjának értékesítési átlagára 2016 őszén

Forrás: AKI Agrárstatisztikai Információs Osztály

A hibridkukorica-vetőmag értékesítési átlagára 2017 tavaszán

Forrás: AKI Agrárstatisztikai Információs Osztály
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