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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. december havi forgalma 

A műtrágyafélék értékesített mennyisége 40 száza-

lékkal visszaesett 2018 decemberében mind az előző 

hónaphoz, mind 2017 decemberéhez képest. Legna-

gyobb volumenben mészammon-salétromból (MAS) 

vásároltak a gazdák a megfigyelt hónapban, azonban ta-

valy decemberhez képest a forgalom itt is 40 százalék-

kal elmaradt. Ammónium-nitrátból (AN) is csak a fele 

mennyiség fogyott az elmúlt év azonos időszakához vi-

szonyítva. Az ammónium-nitrát a MAS forgalmának 

mindössze 6 százalékát tette ki a tárgyhónapban. A 

megfigyelt összetett műtrágyafélék iránti kereslet szin-

tén nagyobb volt tavaly decemberben, mint ez év utolsó 

hónapjában. A szuperfoszfát és a kálium-klorid for-

galma a múlt év decemberéhez hasonlítva valamelyest 

erősödött. Az értékesítési árak mind az egy hónappal 

korábbihoz (2-8 százalék, az AN kivételével), mind 

2017 decemberéhez képest (13-17 százalék) emelked-

tek. Egyedül a szuperfoszfát értékesítési ára mérséklő-

dött (8, illetve 5 százalékkal) (1. táblázat, 1. és 2. ábra). 

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

Megnevezés 
2018.  

november 
2018. december 

2018. december/ 

2018. november  

(százalék) 

2018. december/ 

2017. december  

(százalék) 

Műtrágyafélék (HUF/tonna) 

Ammónium-nitrát (N34) 76 982 79 738 103,6 99,5 

Mészammon-salétrom (MAS) 64 613 68 360 105,8 114,5 

Szuperfoszfát (P18-20,5) 72 126 65 947 91,4 95,2 

Kálium-klorid (K60) 104 393 106 988 102,5 112,7 

MAP (NP 11:52) 148 287 154 895 104,5 117,2 

NPK 15:15:15 103 270 111 970 108,4 115,4 

Növényvédő szerek (HUF/kg, HUF/liter) 

Gombaölő szerek     

Cherokee 5 liter  … … … … 

Pictor SC 1 liter  … … … … 

Tango Star 5 liter  6 402 6 760 105,6 103,7 

Vitavax 2000 20 liter  2 246 2 126 94,7 102,1 

Rovarölő szerek     

Biscaya 3 liter  15 399   14 870 96,6 112,6 

Force 1,5 G 20 kg  1 810   1 761 97,3 98,2 

Karate Zeon 5 CS 1 liter  14 127   13 262 93,9 103,9 

Nurelle-D 50/500 EC 1 liter  … … … … 

Gyomirtó szerek     

Gardoprim Plus Gold 20 liter  …   3 450 88,0 98,8 

Laudis 5 liter  …   7 196 89,4 102,1 

Lumax SE 5 liter  – … – … 

Pulsar 40 5 liter  11 741 11 482 97,8 101,0 

Reglone Air 5 liter  … … … … 

Roundup Mega 20 liter  1 992 2 183 109,6 109,3 

Wing-P 10 liter  … … 87,4 – 

… = 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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árak viszont az előző év azonos időszakához képest in-

kább növekedtek (2-13 százalékkal), a Force 1,5 G és a 

Gardoprim Plus termékeké azonban 1-2 százalékkal 

csökkent (3. és 4. ábra).

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 
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Kerekes traktorokból 2018 szeptemberéig 15 száza-

lékkal többet vásároltak a vállalkozások, mint egy évvel 

korábban. Az erőgépek közül a gabonakombájnok érté-

kesítése ezzel szemben 11 százalékkal csökkent az 

előző év azonos időszakához viszonyítva.  

109 kukorica-, illetve 186 napraforgó-betakarító 

adapter is vevőre talált idén szeptemberig, amely 26 il-

letve 4 százalékos csökkenést mutatott a bázisidőszak-

hoz képest. Bálázógépekből ugyanakkor jelentősen, 66 

százalékkal nőtt a kereslet. A magajáró rakodók eladása 

8 százalékkal nőtt 2018 első kilenc hónapjában a bázis-

időszakhoz képest. 

A mezőgazdasági alkatrészek beszerzése 4 százalé-

kos növekedést mutatott, az alkatrészforgalom idén 

szeptemberig meghaladta a 37 milliárd forintot (5. 

ábra).

5. ábra:   A forgalmazó szervezetek alkatrész értékesítése mezőgazdasági végfelhasználóknak (2010–2018) 

 
 

 
 

Forrás: AKI ASIR 
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