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Információ az adatfelvételről 

  

Az adatfelvétel a 2016. évi CLV. statisztikai törvény 

felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előírá-

sai szerint kötelező, figyelemmel az 1185/2009/EK-ren-

deletre. Az adatok összesítése után a kiadvány havonta 

jelenik meg. A statisztikai jelentés célja, hogy a hazai 

mezőgazdasági inputok havi forgalmáról (értékbeni) át-

fogó képet nyújtson a szakmai érdeklődök számára. Az 

Agrárgazdasági Kutató Intézet az Országos Statisztikai 

Adatfelvételi Program (OSAP) keretében gyűjti az in-

formációkat. A termelőeszközök (inputok) áruforgalmi 

jelentése című adatgyűjtés több mint 25 éve kezdődött. 

Eleinte a tárgyidőszakban forgalmazott mezőgazdasági 

gép, alkatrész, műszaki áru, műtrágya, növényvédő szer 

(áfa nélküli folyó eladási ár szerinti) értékét figyeltük 

meg, valamint a zárókészletek alakulását értékben. Az 

adatszolgáltatói teher csökkentése érdekében 2008-tól 

az adatgyűjtés gyakorisága haviról negyedévesre válto-

zott, majd 2014 januárjától a megfigyelési kör szűkíté-

sével visszatértünk a havi rendszerességre (műtrágya, 

növényvédő szer, mezőgazdasági gépek). 2017-től a 

gépértékesítésre vonatkozó adatok a negyedéves jelen-

tésből kerülnek publikálásra. 

 

Általános tudnivalók a mezőgazdasági inputok forgalmazásáról 

Adatszolgáltatásra 21 mezőgazdasági inputforgal-

mazással foglalkozó vállalkozás került kijelölésre 2018. 

évben, amelyek 77,7 százaléka küldte be a tárgyidő-

szakra vonatkozó forgalmi adatait. Az adatfelvétel so-

rán beérkezett adatok csak a mezőgazdasági végfelhasz-

nálóknak értékesített inputok volumenét és forgalmi ér-

tékét tartalmazzák. A megfigyelt termékek (műtrágya, 

növényvédő szer) körét úgy alakítottuk ki, hogy a leg-

gyakrabban felhasznált kemikáliák kerüljenek be a fel-

mérésbe. Az adatszolgáltatásra kijelölt vállalkozások a 

műtrágya- és növényvédőszer-piac értékesítési volume-

nét közel 80 százalékban fedik le. 
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Mezőgazdasági inputok 2018. november havi forgalma 

A műtrágyafélék értékesített mennyisége 2018 nov-

emberében egyharmadával bővült az előző hónaphoz 

képest, ezen belül az ammónium-nitrát (AN) és a 

mészammon-salétrom (MAS) értékesítési volumene a 

kétharmadával lett nagyobb, a többi műtrágyaféle el-

adása viszont visszaesett. Az ammónium-nitrátból két-

szer annyi fogyott az idén novemberben, mint az előző 

év azonos időszakában, a MAS forgalma valamelyest 

nőtt, a többi terméké pedig a felére, kétharmadára csök-

kent. Az értékesítési árak mind az egy hónappal koráb-

bihoz (2–7 százalék), mind 2017 novemberéhez képest 

(3–17 százalék) emelkedtek. Egyedül az NPK (15-15-

15) értékesítési ára mérséklődött (0,5 százalék) 2018 

októberéhez képest. Ammónium-nitrát iránti kereslet 

utoljára 2018 tavaszán volt olyan nagymértékű, mint a 

tárgyhónapban. A MAS forgalmának az egyhatodát az 

ammónium-nitrát adta 2018 novemberében (1. táblázat, 

1. és 2. ábra). 

1. táblázat:  Egyes mezőgazdasági inputok értékesítési átlagárának (áfa nélkül) alakulása 

Megnevezés 
2018.  

október 
2018. november 

2018. november/ 

2018. október  

(százalék) 

2018. november/ 

2017. november  

(százalék) 

Műtrágyafélék (HUF/tonna) 

Ammónium-nitrát (N34)   74 562 76 982 103,2 103,3 

Mészammon-salétrom (MAS)   63 289 64 613 102,1 114,2 

Szuperfoszfát (P18-20,5)   70 498 72 126 107,5 108,4 

Kálium-klorid (K60)   101 588 104 393 102,8 111,2 

MAP (NP 11:52)   143 596 148 287 102,9 116,9 

NPK 15:15:15   103 735 103 270 99,5 105,8 

Növényvédő szerek (HUF/kg, HUF/liter) 

Gombaölő szerek     

Cherokee 5 liter  … … … … 

Pictor SC 1 liter  – … – … 

Tango Star 5 liter  … 6 402 … 95,0 

Vitavax 2000 20 liter    2 313 2 246 97,1 100,9 

Rovarölő szerek     

Biscaya 3 liter    15 968 15 399 96,4 107,1 

Force 1,5 G 20 kg    1 767 1 810 102,4 94,8 

Karate Zeon 5 CS 1 liter    14 072 14 127 100,4 106,8 

Nurelle-D 50/500 EC 1 liter    6 822 … … … 

Gyomirtó szerek     

Gardoprim Plus Gold 20 liter  – … – … 

Laudis 5 liter  … … … … 

Lumax SE 5 liter  – – – – 

Pulsar 40 5 liter    11 859 11 741 99,0 103,9 

Reglone Air 5 liter  … … … … 

Roundup Mega 20 liter    1 958 1 992 101,7 112,1 

Wing-P 10 liter  … … … … 

… = adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.  

Forrás: AKI ASIR 
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1. ábra:  Az egyszerű műtrágyák értékesítési ára (áfa nélkül) (2017–2018) 

Forrás: AKI ASIR 

2. ábra:  Az összetett műtrágyák értékesítési ára (áfa nélkül) (2017–2018) 

Forrás: AKI ASIR 
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3. ábra:  Egyes növényvédő szerek értékesítési ára (áfa nélkül) 1. (2017–2018) 

 
Forrás: AKI ASIR 

4. ábra:  Egyes növényvédő szerek értékesítési ára (áfa nélkül) 2. (2017–2018) 

 
Forrás: AKI ASIR 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

2017. 

jan.

febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. 2018. 

jan.

febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ez
er

 H
U

F
/l

it
er

, 
k
g

LUMAX SE 20 liter ROUNDUP MEGA 20 liter REGLONE AIR 5 liter

FORCE 1,5 G 20 kg TANGO STAR 5 liter

2017. 

jan.

febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. 2018. 

jan.

febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov.
0

5

10

15

20

25

30

ez
er

 H
U

F
/l

it
er

, 
k
g

LAUDIS 5 liter PULSAR 40 5 liter PICTOR SC 1 liter BISCAYA 3 liter



V. évfolyam 12. szám 2018 

7 
 

A vállalkozások 129,8 milliárd forint értékben vásá-

roltak új mezőgazdasági gépeket 2018 első kilenc hó-

napjában, amely 13 százalékos növekedést jelent az 

előző év azonos időszakához képest (5. ábra). A mező-

gazdasági alkatrészek beszerzése 4 százalékos növeke-

dést mutatott, az alkatrészforgalom idén szeptemberig 

meghaladta a 37 milliárd forintot. A mezőgazdasági 

gépberuházások értékének 56 százalékát az erőgépek, 

44 százalékát az erőgépek munkagépei és az egyéb gé-

pek adták. A teljes érékesítésen belül a traktorok 33 szá-

zalékos, a gabonakombájnok 14 százalékos arányt kép-

viseltek. 

5. ábra:   A forgalmazó szervezetek mezőgazdaságigép-értékesítése mezőgazdasági végfelhasználóknak 

(2010–2018) 
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