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1. Bevezetés 

A Piaci Árinformációs Rendszer (PÁIR) tevékenységének célja az uniós 

piacszabályozással kapcsolatos kötelező árszolgáltatás ellátása az Európai Bizottság felé, 

illetve a belföldi szakmai és piaci szervezetek objektív és naprakész tájékoztatása. A PÁIR 

kétfunkciós rendszere a megfigyelésbe vont termékpályákra vonatkozóan, az egyes 

vertikumokban előállításra és eladásra kerülő termékek árát figyeli meg. Ez teszi lehetővé az 

átláthatóbb piaci folyamatokat, a beavatkozási pontok felismerését, a piacszabályozási 

eszközök meghatározását, és nem utolsó sorban a piacra jutási támogatások odaítélését is 

megalapozza.  

2. Az információk gyűjtése, feldolgozása és terjesztése 

2.1 A megfigyelt termékek köre 

A megfigyelés kezdetben a fontosabb növényi és állati termékeket felölelő 

termékpályákra terjedt ki, később ez a kör kiegészült a hazai agrártermelésben kisebb 

súlyú, de az EU-ban piacra jutási támogatást élvező, további mezőgazdasági, illetve 

feldogozott termékekkel is. Az árfigyelés alá eső termékeknél fontos és körültekintést 

igénylő munkát jelentett az adott termék pontos meghatározása, az árak 

összehasonlíthatósága érdekében a minőségi paraméterek meghatározása. A termékek 

többségénél az EU-s rendeletek meghatározzák, hogy az árgyűjtés milyen minőségi 

paraméterekre vonatkozzon, más termékeknél (olajnövények, néhány zöldségféle és 

gyümölcs) az adatszolgáltatás önkéntes.  

2.2 Az adatszolgáltatói kör 

A közhasznú rendszer kiépítése a piaci szervezetek rendszerhez történő önkéntes 

csatlakozásán alapult. A megfigyelésre kijelölt termékpályákhoz tartozó szervezetek piaci 

folyamatokra való hatása alapján meghatározásra került a reprezentatív piachoz tartozó 

adatszolgáltatók (piaci szervezetek) köre, ami szakmailag megfelelő és megbízható, a teljes 

körű megfigyeléshez képest elhanyagolható eltéréssel biztosít operatív árakat. Természetesen 

a közhasznú rendszerben az önkéntes csatlakozás következtében termékpályánként eltérő 

mértékben lehetett csak közelíteni az optimális állapothoz, illetve néhány termék, termékpálya 

esetében (kevés számú, illetve monopolhelyzetben lévő adatszolgáltató) az árfigyelést csak 

törvényi háttér birtokában, elrendelés segítségével lehetett megkezdeni. Az adatszolgáltatói 

kör zömét az élelmiszer-ipari feldolgozók és a kereskedő szervezetek teszik ki a rendszerben, 
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néhány termékpálya esetén a felsorolt szervezetek kiegészülnek az alapanyag előállító 

(mezőgazdasági) szektor szereplőivel is. Az adatszolgáltatói körbe tartozó szervezetek listája 

minden évben átvizsgálásra kerül. Az adott termék piacán megjelenő, és a termékforgalomban 

jelentős arányban részesedő új szervezetek is bevonásra kerülnek a rendszerbe a kellő 

lefedettség elérése érdekében. 

2.3 A gyűjtött információk 

Az AKI-ban működő kétfunkciós rendszerben – a megfigyelésbe vont termékpályákra 

vonatkozóan – az egyes vertikumokban előállításra és eladásra kerülő termékek árát figyeljük 

meg.  

A termékpálya mentén három, egymástól tartalmilag jól elkülöníthető árat gyűjt a 

rendszer: 

• Termelői ár, amelyen a mezőgazdaságban termelt alapanyagok kerülnek át más 

szektorba (élelmiszeripar, kereskedelem). A gyűjtött árak szállítási költséget és 

áfát nem tartalmaznak. A termelői árak összehasonlíthatóságát más országokéval 

az EU-ban alkalmazott szabványok és termékkategóriák magyarországi 

alkalmazása tette lehetővé. Az Európai Bizottság által heti, illetve napi 

rendszerességgel kért árak zöme termelői típusú ár. 

• Feldolgozott termékek értékesítési ára, amely a mezőgazdasági alapanyagból 

előállított fontosabb kész, illetve félkész termékek ára. A feldolgozó szervezet az 

előállított termékét ezen az áron adja tovább a kereskedőnek vagy az üzletláncnak. 

A gyűjtött árak szállítási költséget és áfát nem tartalmaznak. Az EU Bizottsága 

által árfigyelésre kötelezett, feldolgozott termékek gyűjtött árának tartalma a 

rendeletek által pontosan meghatározott. Ilyen típusú árakat a tejtermékekre, az 

asztali borra és a csirkehúsra, valamint a takarmánytápokra vonatkozóan kér az 

EU.  

• Fogyasztói árak, amelyek néhány termék esetében a rendszerbe vont 8 budapesti 

üzletlánc egy-egy konkrét üzletében kerülnek összeírásra. A fogyasztói áraknak a 

közhasznú rendszerben van nagyobb jelentőségük, az EU-ba ezeket nem kell 

küldeni. A fogyasztói árgyűjtés jelentőségét az adja, hogy az információk heti 

gyakorisággal állnak rendelkezésre. A fogyasztói árak tartalmazzák az áfát.  

Az előbbiekben felsorolt árfajták a PÁIR primer adatgyűjtését jelentik, ezen kívül a 

piaci folyamatok mélyebb elemzése és átláthatósága érdekében más hazai (AKI, KSH, 

szakmai szervezetek stb.) és nemzetközi adatbázisból származó információ kerül közlésre 

(szekunder árinformációk).  
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2.4 Az információgyűjtés gyakorisága 

A PÁIR napi, heti és havi gyakorisággal gyűjti az információkat. A heti adatgyűjtésnél 

kedd 16 óráig érkeznek be az egyéni adatok az előző (tárgy)hétre vonatkozóan, ugyanakkor a 

tárgynapra vonatkozó árak naponta, 16 óráig kerülnek be a PÁIR rendszerébe. A havi 

adatokat pedig minden hónap 10-éig kell szolgáltatni az előző hónapra vonatkozóan.  

2.5 Az információk feldolgozása és terjesztése 

A beérkező egyéni adatok egy internet alapú, adatbázis építésére, és az adatbázisban 

tárolt adatok különféle szempontok szerinti lekérdezésére alkalmas szoftver segítéségével 

kerülnek feldolgozásra.  

A kétfunkciós rendszerben a feldolgozott árinformációk terjesztésének két alapvető 

iránya van: 

• Az EU rendeleteiben meghatározott minőségben és gyakorisággal az EU 

Bizottságnak. A küldés formája internet, e-mail, esetleg fax. 

• Belföldi felhasználóknak, elektronikus (internet és teletext) és írott médiumokon 

(napi- és hetilapok, Agrárpiaci Jelentések) keresztül. 

A közhasznú információ szolgáltatás célja az egyes termékpályák valamennyi fázisára 

vonatkozó ár (mezőgazdasági alapanyag termelői, élelmiszer-ipari termékek értékesítési és 

fogyasztói ára, tőzsdei árak) és mennyiségi információk gyűjtése, feldolgozása és közzététele, 

valamint tájékoztatás e termékek nemzetközi piaci árainak tendenciáiról. 

A gyűjtött és feldolgozott árinformációk heti gyakorisággal jutnak el a piaci 

szereplőkhöz (elsősorban adatszolgáltatók), valamint az agrárirányítás és a szakmai 

szervezetek részére. A termelők tájékoztatása a médiumokon keresztül történik. 

A rendszerhez tartozó termékpályák naprakész piaci elemzéseit, illetve a belföldi és a 

külpiaci folyamatokat bemutató, fontosabb információkat tartalmazó Agrárpiaci Jelentések 

készülnek. A gabona, az ipari növények, a zöldség és gyümölcs, valamint bor, a hús (sertés, 

marha, juh, baromfi és tojás) kéthetente látnak napvilágot, a tejpiaci jelentések pedig minden 

hónap 20-áig kerülnek közlésre.  

Az információk terjesztése azonos formában, rögzített táblákban történik, amelyek 

mindig bemutatják az ár százalékban kifejezett változását az előző hetihez, illetve az előző év 
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ugyanezen hetéhez viszonyítva is. Ezek az alaptáblázatok az Agrárpiaci Jelentésekben is 

megtalálhatóak, de kiegészülnek a piaci folyamatok elemzését alátámasztó egyéb 

táblázatokkal és ábrákkal is.  

2.6 Objektivitás, reprezentatív és homogén adatbázis 

A rendszerfejlesztés során alapvető szempont volt az objektív tartalmú információk 

gyűjtése és terjesztése, amely a rendszerfejlesztéssel kapcsolatos két alapkövetelmény 

figyelembevételével valósult meg.  

Az objektív tartalmú információk gyűjtésének egyik alapvető követelménye a 

rendszerfejlesztés módszertanának megfelelő kiválasztása. A napi, illetve heti gyakoriságú 

információgyűjtés nem teszi lehetővé a teljes körű árfigyelést az egyes termékpályákon, szinte 

valamennyi árfigyelés „csak” reprezentatív. Ugyanakkor az adatszolgáltatói körbe tartozó 

piaci szervezetek kiválasztását úgy kell végrehajtani, hogy a régiós és országos 

termékpályánkénti reprezentatív, valamint a teljes körű árfigyelésből származó árinformációk 

minél jobban fedjék egymást.  

A módszertanilag megalapozott információgyűjtés mellett a közölt árak objektivitását 

befolyásolja az árinformációs rendszert működtető intézmény kiválasztása is. Az AKI, a 

Vidékfejlesztési Minisztérium háttérintézményeként megfelel a kétfunkciós rendszer 

működtetésével szemben támasztott követelményeknek. Az objektív tatalmú árak 

terjesztésének garanciáját jelenti az is, hogy az AKI a gyűjtött árak tartalmában nem érdekelt, 

ezért helyzetéből fakadóan alkalmas a hivatalos árjelentések uniós követelményeknek 

megfelelő elkészítésre, valamint a közhasznú árinformációk belföldi terjesztésére. 

Az előzőek alapján a PÁIR szakterület főbb folyamatait mutatjuk be. 

3. A PÁIR szakterület Input f őfolyamata 

3.1 Input elkészítésének folyamata 

Az árjelentés alapja a jelentési kötelezettséget előíró jogszabály vagy a piaci 

szereplővel való megállapodás. A jelentők ár- és mennyiségi információkat tartalmazó 

jelentést állítanak elő a PÁIR által előírt formanyomtatványon (adatlap), vagy annak 

megfelelő elektronikus adatátviteli rendszerrel. 
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3.2 Input beérkezésének folyamata 

Az információkat tartalmazó adatlap faxon vagy elektronikus úton jut el a 

termékpálya-felelőshöz.  

 

1. ábra: A PÁIR szakterület „Input” főfolyamata 

3.3 Tartalmi és formai ellenőrzés folyamata 

Az input jelentés tartalmi és formai ellenőrzése. Döntés az információk helyességéről. 

Ha javítani való van, továbblépés a Korrekció mezőbe, ha az információ megfelelő, akkor 

továbblépés a következő mezőbe. 

3.4 Korrekció folyamata 

A hibákat a termékpálya-felelős és/vagy a jelentő módosítja. 

3.5 Információszolgáltatás ellenőrzésének folyamata 

Az információszolgáltatás áttekintése. Az árjelentésre kötelezett valamennyi piaci 

szervezet feladatának eleget tett: ha nem, akkor a hiányzó, jelentésre kötelezett szervezet 

felszólítása, ha igen továbblépés a következő mezőbe. 
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4. A PÁIR szakterület Feldolgozás főfolyamata 

4.1 Kiértékelés folyamata 

Az adatok rögzítése, feldolgozása és kiértékelése. Döntés a hivatalos jelentés 

engedélyezéséről. Ha a feldolgozott adatok megfelelőek, akkor továbblépés a következő 

mezőbe, ha nem, akkor vissza a Kiértékeléshez. Másik döntés: az adatok mélyebb elemzése 

szükséges: ha igen, akkor továbblépés az Elemzés mezőbe. 

4.2 Elemzés folyamata 

Az adatok matematikai statisztikai módszerekkel történő mélyebb elemzése. 

4.3 Outputok elkészítésének folyamata 

Az Agrárpiaci Jelentések és egyéb információk (ábrák, táblázatok), elemzések 

elkészítése. Az Agrárpiaci Jelentések tartalmazzák a belföldi piaci és a jelentősebb 

nemzetközi piacokra vonatkozó árakat, valamint a főbb piaci tendenciákat elemző 

összeállításokat.  

 

2. ábra: A PÁIR szakterület „Feldolgozás” főfolyamata 

4.4 Tartalmi és formai ellenőrzés folyamata 

Az elkészült outputok tartalmi és formai ellenőrzése. Döntés a terjesztés 

engedélyezéséről. Ha tartalmilag és formailag megfelelő, akkor továbblépés a következő 

mezőbe, ha nem, akkor Korrekció mező. 
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4.5 Korrekció folyamata 

Módosítások végrehajtása. 

5. A PÁIR szakterület Output főfolyamata 

5.1 Hivatalos jelentés elkészítésének és továbbításának folyamata 

Ha a hivatalos jelentés engedélyezett, akkor annak elkészítése és továbbítása az 

Európai Bizottság, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal és a Vidékfejlesztési 

Minisztérium részére.  

5.2 Kutatási tevékenység döntési folyamata 

Döntés arról, hogy az outputok szükségesek-e kutatási tevékenységhez. Ha nem, akkor 

terjesztésre történő előkészítés. 

 

3. ábra: A PÁIR szakterület „Output” főfolyamata 
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5.3 Terjesztésre történő előkészítés folyamata 

Az Agrárpiaci Jelentések összeállítása, végleges szerkesztése. Egyéb outputok 

véglegesítése. 

5.4 Terjesztés folyamata 

Az Agrárpiaci Jelentések terjesztése, postázása, az outputok közzététele teletexten, 

napilapokban, hetilapokban. 

5.5 Internet megjelentetés folyamata 

Az outputok interneten történő megjelenítése. 

5.6 Saját kutatás folyamata 

Az AKI kutatási tevékenységének támogatása. 

5.7 Kutatási tevékenység támogatásának folyamata 

AKI-n kívüli szervezetek, intézmények kutatási tevékenységének támogatása.  

6. A PÁIR szakterület Adatszolgáltatói kör felülvizsgálata főfolyamata 

6.1 Felülvizsgálat folyamata 

Az árfigyelés reprezentativitásának biztosítása érdekében a PÁIR adatszolgáltatói 

körének évente történő felülvizsgálata, a KSH és a NÉBIH adataira támaszkodva.  
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4. ábra: A PÁIR szakterület „Adatszolgáltatói kör felülvizsgálata” főfolyamata 

6.2 Adatszolgáltatói lista módosításának folyamata 

Ha változás van az adatszolgáltatói körben, akkor az adatszolgáltatói lista módosítása.  

6.3 Felülvizsgált adatszolgáltatói lista érvényesítésének folyamata 

A változások figyelembevételével elkészített, felülvizsgált adatszolgáltatói lista 

érvényesítése. 

7. PÁIR szakterület Árjelentés helyszíni ellenőrzése főfolyamata 

7.1 Kiválasztás folyamata 

A PÁIR évente árjelentés ellenőrzést végez, amelynek során megvizsgálja, hogy az 

AKI-ba küldött árak igazolhatók-e a rendelkezésre álló bizonylatok alapján. 

Termékpályánként az ellenőrizni kívánt adatszolgáltatók kijelölése. A kiválasztás a következő 

szempontok figyelembevételével történik: korábban nem történt ellenőrzés az adott 

szervezetnél, több éve történt utoljára ellenőrzés, problémás, vagy késedelmes 

adatszolgáltatás.  



EKOP-1.2.17/A-2012-2012-001   

 14 

 

5. ábra: A PÁIR szakterület „Árjelentés helyszíni ellenőrzése” főfolyamata 

7.2 Értesítés folyamata 

Az ellenőrzésre kiválasztott adatszolgáltatók levélben történő értesítése, az ellenőrzés 

időpontjának egyeztetése. 

7.3 Árjelentés ellenőrzésének folyamata 

Az árjelentés helyszíni ellenőrzése.  

7.4 Jegyzőkönyv elkészítésének folyamata 

Minden ellenőrzésről hivatalos jegyzőkönyv készítése. 

7.5 Jegyzőkönyv ellenőrzésének folyamata 

A jegyzőkönyv formai ellenőrzése, hiba esetén a jegyzőkönyvet a termékpálya-felelős 

módosítja, ha a jegyzőkönyv megfelelő, akkor eljuttatása az adatszolgáltatóhoz. 
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8. A Piaci Árinformációs Rendszer kereteit meghatározó jogszabályok 

8.1 A PÁIR kereteit meghatározó uniós jogszabályok  

• A Tanács 1234/2007/EK rendelete a mezőgazdasági piacok közös szervezésének 

létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi 

rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”). 

• A Bizottság 1249/2008/EK rendelete a szarvasmarhák, sertések és juhok 

közösségi minősítési rendszereinek alkalmazására és e termékek árának 

bejelentésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról.  

• A Bizottság 315/2002/EK rendelete a friss vagy hűtött juh vágott testek árának a 

Közösség reprezentatív piacain történő felméréséről. 

• A Bizottság 546/2003/EK rendelete a 2771/75/EGK, a 2777/75/EGK és a 

2783/75/EGK tanácsi rendeletnek a tojás- és baromfihús-ágazatban történő 

alkalmazásával kapcsolatos egyes értesítésekről. 

• A Bizottság 479/2010/EU rendelete az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a tej- és 

tejtermékágazatban a tagállamok által a Bizottságnak küldött értesítések 

tekintetében történő végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról. 

• A Bizottság 543/2011/EU végrehajtási rendelete az 1234/2007/EK tanácsi 

rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozott gyümölcs- és 

feldolgozott zöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a 

megállapításáról 

• A Bizottság 1288/2011/EU végrehajtási rendelete a banán nagykereskedelmi 

árának az egységes közös piacszervezés keretében történő bejelentéséről. 

• A Bizottság 436/2009/EK rendelete a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a 

szőlőkataszter, a kötelező bejelentések, a piaci felügyelethez szükséges 

információgyűjtés, a borászati termékek fuvarozásához szükséges 

kísérőokmányok, valamint a borágazatban vezetendő nyilvántartás tekintetében 

történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról 

• A Bizottság 952/2006/EK rendelete a cukor belső piaca és a kvótarendszer 

irányítása tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes 

szabályairól. 

• A Bizottság 2095/2005/EK rendelete a dohányra vonatkozó információk közlését 

illetően a 2075/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes 

szabályok megállapításáról. 

• A Bizottság 1272/2009/EU rendelete az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a 

mezőgazdasági termékek állami intervenció keretében történő felvásárlása és 
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értékesítése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok 

megállapításáról. 

A jogszabályok árszolgáltatásra vonatkozó részeinek ismertetésére az anyag további 

részében térünk ki.  

8.2 A PÁIR kereteit meghatározó magyarországi jogszabályok  

• A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 

2012. évi CXXVIII. törvény.  

• A Termékpálya Bizottságok általános működési rendjének meghatározásáról, 

valamint a piaci árinformációs rendszer működtetéséért felelős szerv kijelöléséről 

szóló 339/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet. 

• A piaci árinformációs rendszer és a tesztüzemi információs rendszer működéséről 

szóló 127/2013. (XII. 18.) VM rendelet (továbbiakban PÁIR-rendelet). 

A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 

2012. évi CXXVIII. törvény 19/B. § szerint az agrárgazdaság megalapozott irányítása, 

valamint az Európai Unió felé történő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében 

statisztikai célra állami adatbázisokat kell működtetni. A miniszter irányítása alatt álló, 

gazdasági elemzésekkel foglalkozó intézet – agrárgazdasági adatbázisokat működtető 

szervként – működteti a piaci árinformációs rendszert. A piaci árinformációs rendszer 

működését, az adatszolgáltatás tartalmát, gyakoriságát, az adatok felhasználását, az 

adatszolgáltatásra kötelezettek körét, továbbá az adatszolgáltatás módját a miniszter 

rendeletben állapítja meg. A piaci árinformációs rendszer belföldi árjelentési feladatokat, 

valamint az európai uniós tagságból fakadó árjelentési kötelezettségeket lát el a nemzeti és a 

közös piacszabályozás működtetése érdekében. A valós piaci folyamatok nyomon követése 

egyedi azonosítóval ellátott szervezetsoros ár- és mennyiségi feladatok gyűjtésén, kötelező 

adatszolgáltatáson és azok feldolgozásán keresztül valósul meg. Az egyedi információkból 

számított – egyedi azonosító adatokat nem tartalmazó – súlyozott átlagok rendszeres jelentése 

az Európai Bizottság, a nemzeti irányító szervek és a magyarországi piaci szereplők felé 

történik. 

Adatszolgáltatásra kötelezettek a sertés, szarvasmarha, juh, baromfi és tojás, bor, 

dohány, gabona, olajnövény, tej, zöldség és gyümölcs ágazatok e törvény hatálya alá tartozó 

szereplői. 
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A kötelező adatszolgáltatás körében nyilatkozni kell a jelentésre kötelezett nevéről, 

címéről, a jelentés időszakáról, az ár- és mennyiségi adatokról, a megfigyelésre vont termékek 

köréről. 

A 339/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet a piaci árinformációs rendszer működtetéséért 

felelős szervként az AKI-t jelöli ki. 

A PÁIR-rendelet megállapítja, hogy az AKI a PÁIR működtetését saját hatáskörében 

látja el. A PÁIR feladatai közé tartozik az információgyűjtés, -ellenőrzés, -feldolgozás és -

terjesztés. Az AKI a feladatai ellátása során jogosult ellenőrizni a jelentésre kötelezett 

szervezeteknél a jelentett információk helyességét. Az AKI a feldolgozott adatokat az Európai 

Unió által előírt rendben az Európai Bizottság Mezőgazdasági Főigazgatóságának továbbítja. 

Az adatszolgáltatás időpontját az EU Bizottsága vagy Tanácsa által alkotott rendeletek, és az 

ehhez kapcsolódó utasítások határozzák meg. A folyamatosan összesített és frissített adatok 

az AKI honlapján hozzáférhetőek.  

Az adatszolgáltatást elsődlegesen az AKI központi elektronikus rendszerén keresztül 

kell teljesíteni. Amennyiben technikai okok miatt az elektronikus rendszeren keresztül nincs 

lehetőség adatot szolgáltatni, akkor az adatszolgáltatást az AKI által a honlapján közzétett 

adatlapok kitöltésével és az adatlapon feltüntetett faxszámra történő elküldéssel kell 

teljesíteni.  

A PÁIR-rendelet szerint jelentésre kötelezett a termelői, a feldolgozói és a kereskedői 

szervezetek lehetnek. A jelentésre kötelezettnek az AKI honlapján közzétett azonosító lapot 

kell kitöltenie, amelyet az abban meghatározott címre évente egyszer, március 1-jéig vagy 

minden változást követő 15 napon belül kell visszaküldeni postai úton.  

A PÁIR-rendelet előírja, hogy az egyes termékpályák esetében mely szervezetek 

milyen kritériumok alapján kötelezettek az árjelentésre, ennek részleteit az összeállítás 

további részében ismertetjük. 

9. Az uniós és magyarországi jogszabályok bemutatása az egyes 

termékpályák vonatkozásában 

Az uniós jogszabályok közül „az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet” (a 

Tanács 1234/2007/EK rendelete a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, 

valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről) 

alaprendeletnek tekinthető, amely tartalmazza az egyes termékek esetében az állami 
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intervenció, a magántárolás; a rendkívüli piactámogatási intézkedések; a termeléskorlátozási 

rendszerek (kvóták); a támogatási programok; a forgalmazással és előállítással kapcsolatos 

szabályok; a termelői és szakmaközi szervezetek, a harmadik országokkal folytatott 

kereskedelem és a versenyszabályok legfontosabb ismérveit. A tanácsi rendelet végrehajtási 

szabályait, így a tagállamok árinformáció-szolgáltatásra vonatkozó kötelezettségeit és ennek 

részleteit a Bizottsági rendeletek határozzák meg az egyes ágazatokban. A továbbiakban az 

egyes termékpályákra vonatkozóan ismertetjük a Bizottsági rendeleteket, valamint a PÁIR-

rendeletet. 

9.1 Gabona 

A PÁIR-rendelet szerint a gabonafélékre és gabonaalapú termékekre vonatkozó adatok 

jelentésére egyrészt azok a malomipari termékek, takarmányok, keményítő gyártásával, 

valamint forgalmazásával foglalkozó szervezetek kötelezettek, amelyek a tárgyévet megelőző 

naptári évben 

• 10 000 tonnánál több malmi búzát, 

• 10 000 tonnánál több takarmánykukoricát, 

• 5 000 tonnánál több takarmánybúzát,  

• 3 000 tonnánál több takarmányárpát 

használtak fel. 

Emellett a jelentési kötelezettség azon malomipari termékek és takarmányok 

gyártásával foglalkozó szervezetekre is vonatkozik, amelyek a tárgyévet megelőző naptári 

évben legalább 

• 500 tonna zabot, vagy 

• 1000 tonna rozst, vagy 

• 500 tonna rizst, vagy 

• 500 tonna cirkot 

vásároltak fel. 

A sörárpára vonatkozó adatokat azoknak a malátagyártással foglalkozó szervezeteknek 

kell jelenteni, amelyek a tárgyévet megelőző évben sörárpát vásároltak fel. Emellett azok a 

kereskedő szervezetek is kötelezettek az adatszolgáltatásra, amelyek a tárgyévet megelőző 

évben 1000 tonnánál több sörárpát vásároltak fel. 
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A gabonafélékre és gabonaalapú termékekre vonatkozó jelentést hetente, a 

takarmánykeverékekre vonatkozó adatokat havonta kell szolgáltatni. Havi jelentési 

kötelezettség esetén a jelentési időszak tárgyhó első és utolsó napja közötti időszak. A 

takarmánykeverékekre vonatkozó havi jelentést a következő hónap 10-éig kell szolgáltatni. 

A gabona-árfigyelés az AKI-ban működő PÁIR egyik fontos moduljaként, a gabona 

termékpálya néhány részpiacán kibocsátott fontosabb termékek (mezőgazdasági alapanyagok 

és feldolgozott termékek) regionális és országos piaci, valamint belföldi tőzsdei árait gyűjti és 

terjeszti a nemzetközi piaci és tőzsdei árakkal együtt. A PÁIR adatszolgáltatói a 2. és 3. 

fázisbeli kereskedők, integrátorok, malmok és takarmánykeverők (6. ábra), amelyek között ott 

vannak a piac-meghatározó cégek. Emellett kiskereskedelmi és tőzsdei árgyűjtés is történik. 

 

6. ábra: A gabona termékpálya fázisai 

A PÁIR által gyűjtött ár egyrészt a gabonafélék termelői árát jelenti, vagyis a 

termelőktől való felvásárlásból származó, szállítási költség és áfa nélküli árat, amely 

bizonylatokkal igazolható. A fontosabb gabonafélék termelői árának gyűjtése során 

megkülönböztetésre kerül a betakarítás ideje szerint az ótermés, illetve az újtermés. A 

fontosabb termékek, finom-, rétes-, kenyér- és tésztaipari liszt ömlesztett, zsákos és zacskós 

kiszerelésben, valamint búzadara feldolgozói értékesítési ára, szállítási költség és áfa nélkül is 

összegyűjtésre kerül. A takarmánykeverékek közül az árfigyelés a brojler-, illetve a 

hízósertéstápra terjed ki (indító, nevelő és befejező tápok). A kiskereskedelmi láncokban a 

lisztek, darák, kenyerek, péksütemények, és tésztafélék fogyasztói árát (áfával) gyűjti a PÁIR.  
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A gabonafélék termelői árát tekintve a PÁIR az azonnali és a határidős felvásárlást is 

megfigyeli. Azonnali felvásárlásnak azok a szerződések tekinthetők, ahol a szerződéskötés és 

a szállítás időpontja között nem több mint 30 nap telik el. Határidős felvásárlás esetén a 

felvásárlás rögzített határidőre, rögzített áron történik, és ahol a szerződéskötés és a szállítás 

időpontja között több mint 30 nap telik el. Mind az azonnali, mind pedig a határidős 

felvásárlás esetében származási hely szerint történik az árak gyűjtése. A származási hely 

pedig azt a régiót (Dunántúl, Alföld, Észak-Magyarország) jelenti, ahol a gabonát 

megtermelték.  

Az EU a gabonafélék esetében a területalapú szabályozás, az intervenció és a külpiaci 

(export-import) szabályozás eszközét alkalmazza. Az utóbbi kettő működtetéséhez 

elengedhetetlen a bel- és külpiaci, valamint a régiós árak naprakész ismerete. A Bizottság 

1272/2009/EU rendelete szerint az Európai Bizottság részére a közösségi piac szempontjából 

figyelembe veendő minden gabonafajtát és gabonaminőségi osztályt illetően a tagállamoknak 

minden héten legkésőbb szerdán (brüsszeli idő szerint) 12.00 óráig el kell küldenie az előző 

hétre vonatkozóan a tonnánkénti reprezentatív piaci árat, nemzeti pénznemben kifejezve. Az 

árakat rendszeresen, független és átlátható módon kell kiszámítani, figyelembe véve 

különösen az egyes termékek minőségi tulajdonságait, az árjegyzési helyet és a forgalmazási 

szakaszt. 

Magyarország származási hely szerint hetente jelenti a Bizottság részére az étkezési 

búza, a takarmánybúza, a takarmánykukorica és a takarmányárpa termelői árát. Ugyancsak 

hetente kerül megküldésre a malmi búza, a takarmánybúza, a takarmánykukorica és a 

takarmányárpa legközelebbi lejáratra szóló kötési ára a Budapesti Értéktőzsde adatai alapján. 

Mivel az árjelentést szerda délig kell a Bizottság részére eljuttatni, ezért a tőzsdei árak 

esetében a megelőző nap (kedd) legközelebbi határidőre szóló jegyzési árai szerepelnek a 

jelentésben.  

9.2 Olajnövény 

Az olajnövény termékpálya árainak és tendenciáinak folyamatos követése a 

piacgazdaság működtetését ellátó intézményrendszer fontos feladatainak egyike. A piac 

zavartalan működését biztosító döntések meghozatalánál a piaci árak ismerete elengedhetetlen 

fontossággal bír. Az AKI PÁIR 2000-ben kezdte meg a napraforgó és származékai, majd 

2006-tól a repce termékpálya árfigyelését. 

Az olajnövényekre és származékaikra vonatkozó árinformációk gyűjtését a közösségi 

jogszabályok nem érintik, az Európai Bizottság részére történő adatszolgáltatás önkéntes 

alapon történik.  
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A PÁIR-rendelet szerint az olajos magra, növényi olajra és darára vonatkozó kötelező 

adatszolgáltatás esetén heti jelentésre kötelezett szervezetek azon növényi és állati olaj 

gyártásával, illetve olajos mag forgalmazásával foglalkozó szervezetek, amelyek az előző 

naptári évben 5000 tonnánál több olajos magot vásároltak fel. 

A PÁIR adatszolgáltatói a termékpálya 2. és 3. fázisának szereplői: kereskedők, 

integrátorok, olajmalmok (7. ábra). 

 

7. ábra: Az olajnövény termékpálya fázisai 

Az árfigyelés keretében az olajnövény termékpálya alapanyagainak és fontosabb 

feldolgozott termékeinek árfigyelése hetente történik, emellett közreadjuk a nemzetközi piaci 

és tőzsdei árakat is. Ezek a piaci árak csak az azonnali adás-vételre kerülő eladott 

mennyiségekre vonatkoznak.  

Az árfigyelés a napraforgó- és repcemag felvásárolt mennyiségére és árára, valamint a 

napraforgó- és repceolaj, illetve a napraforgó- és repcedara belföldön értékesített 

mennyiségére és árára terjed ki. Az árak az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazzák. A 

PÁIR követi és folyamatosan közzéteszi a Budapesti Értéktőzsde jegyzési árait is: a 

napraforgómag és a repcemag legközelebbi lejáratra szóló kötési árát.  

Az Európai Bizottság részére kéthetente csütörtök délig kerül megküldésre az előző 

két naptári hétre külön-külön vonatkozóan a napraforgó- és repcemag termelői ára és 

felvásárolt mennyisége, valamint a nyers napraforgó- és repceolaj, illetve a napraforgó- és 

repcedara értékesítési ára és értékesített mennyisége.  
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9.3 Élő állat és hús 

Az élő állatok és húsok esetében a közösségi jogszabályok pontosan meghatározzák, 

hogy milyen termékek, minőségi kategóriák árát kell kötelezően jelenteni az Európai 

Bizottság részére ahhoz, hogy a piaci szereplők bekapcsolódhassanak a közösségi 

piacszabályozásba.  

A PÁIR élő állatok és húsok árának figyelését 1998-tól végzi folyamatosan. A 

rendszer a hús termékpályára vonatkozóan valamennyi részpiac ár- és mennyiségi 

információit gyűjti hetente, majd a szervezetsoros adatokból régiónkénti és országos átlagokat 

készít. 

A gyűjtött belföldi, illetve nemzetközi árinformációk terjesztése az írott és 

elektronikus médiumok segítségével valósul meg. A tárgyhétre vonatkozó információk a 

következő hét csütörtökig jelennek meg az interneten. A belföldi piaci információkon kívül 

nemzetközi árinformációkat, elemzéseket és rövid távú prognózisokat tartalmazó Élőállat és 

hús című Agrárpiaci Jelentés kéthetente jelenik meg.  

A Bizottság 1249/2008/EK rendelete szerint sertéshús esetében az „E” minőségi 

kategória előző hétre vonatkozó átlagárát hetente kell közölni a Bizottsággal. Hetente kell 

jelenteni a 20 kg élősúlyú malacok reprezentatív piaci árait. A kifejlett szarvasmarhafélék 

tőkehúsáról az EUROP minősítés szerint 29 féle árat kell Brüsszelbe küldeni. Ezek közül 

legfontosabb az „R3”-as kategória. A piaci megfigyelésnek a kifejlett szarvasmarhafélék 

vágásának 30 százalékát kell lefednie az egyes tagországokban. Azokban a tagországokban, 

ahol a juhhús termelése meghaladja az évi 200 tonnát, hetente jelenteni kell a juhhús átlagárát, 

vagy ha bevezették már az EUROP minősítést, akkor az E-P osztályok átlagárát.  
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9.3.1 Sertéshús  

A PÁIR-rendelet szerint árjelentésre azok a vágóhidak kötelezettek, amelyek az előző 

naptári évben, heti átlagban 1000-nél több sertést vágtak (8. ábra). Az árfigyelés a SEUROP 

minősítésnek megfelelően történik. Hetente rendelkezésre áll a sertés tőkehús piaci ára az S-P 

kereskedelmi osztályok szerint. Emellett a nem minősített és az „M1” kategória ára is 

megfigyelésre kerül.  

 

Élősertés
termelés

Élősertés
termelés Élősertés-importÉlősertés-import

Vágóhidak Vágóhidak Sertéshús-importSertéshús-import

Élősertés-
export

Élősertés-
export

Sertéshús-
export

Sertéshús-
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KiskereskedelemKiskereskedelem

Csak húsfeldolgozást 
végző üzemek

Csak húsfeldolgozást 
végző üzemek

1. f1. fááziszis

2. f2. fááziszis

3. f3. fááziszis

4. f4. fááziszis

AKI PAKI PÁÁIR IR 
áárfigyelrfigyelééss

AKI PÁIR 
árfigyelés

AKI PAKI PÁÁIR IR 
áárfigyelrfigyeléés s 

A SERTÉSHÚS TERMÉKPÁLYA FÁZISAI

 

8. ábra: A sertéshús termékpálya fázisai 

A Bizottság 1249/2008/EK rendelete szerint egy adott tagállamban a hasított sertés 

piaci ára a tagállam reprezentatív piacain, illetve árfolyamjegyző központjaiban jegyzett 

hasított sertés árfolyamok átlagával egyenlő. 

Az árat a következő tömegosztályokban kell megállapítani: 

• 60 és 120 kg között az „E” osztályban, 

• 120 és 180 kg között az „R” osztályban. 

Az ár az élő sertés szállítójának kifizetett, áfa nélküli árat jelenti, amely tartalmazza a 

feldolgozatlan belsőségek és állati hulladékok értékét is, és azokat a hasított sertés hideg 

tömegének 100 kg-os egységeire vonatkozóan kell kifejezni. A hasított testet az Unió-szerte 
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követendő minta szerint kell előkészíteni, valamint a vágóhídi húshorgon kell lemérni, majd 

minősíteni, és a mért tömeget hideg hasított tömegre kell átszámítani. A hasított testet a 

vágást követően a lehető legrövidebb időn belül, legfeljebb a sertés leszúrását követő 45 

percen belül le kell mérni. A hasított test hideg tömegét a meleg tömeg 2 %-os csökkentésével 

kell számítani.  

Az uniós átlagárat az egyes tagállamok által jelentett áraknak az egyes tagállamok 

sertésállományainak viszonylagos nagyságát kifejező együtthatókkal való súlyozásával kell 

kiszámítani, minden évben a decemberi elsejei állományi adatok figyelembevételével.  

Magyarország az „E” minőségi kategória előző hétre vonatkozó átlagárát jelenti 

hetente Bizottságnak. Az árak összehasonlíthatósága érdekében valamennyi tagállamnak a 

vágóhídi belépési árat kell jelentenie, amely a szállítási költséget is tartalmazza. A szállítási 

költség figyelembevételét az árakban a PÁIR végzi el. A reprezentatív árfigyelő rendszerhez 

tartozó vágóhidak évente közlik az előző évre vonatkozó átlagos szállítási költséget, amely 

hozzáadódik az árhoz. 

9.3.2 Malac  

Magyarországon az élőállat piacok (fizikai piacok) malacforgalma csekély. A 

malacárak figyelése elsősorban azért fontos, mert az árak változásaiból következtethetünk a 

sertéstartás jövőbeni tendenciáira, pl. az állomány esetleges felfutására vagy leépülésére. 

A PÁIR hat élőállat piacon figyeli meg a malacárakat. A heti piacnapot követően a 

felhozott, illetve eladott darabokról, valamint a minimum és maximum eladási árakról gyűjt 

információt a választott malac (15 kg-ig) és a 15-25 kg közötti élősúlyú malacok esetében.  

A Bizottság 1249/2008/EK rendelete szerint az egyenként körülbelül 20 kg átlagos 

élőtömegű malacok reprezentatív áráról kell hetente tájékoztatni a Bizottságot.  

9.3.3 Marhahús 

A PÁIR-rendelet szerint azoknak a vágóhidaknak kell árat jelenteni, amelyek a 

vágóállatok vágás utáni minősítéséről szóló rendelet alapján a vágómarhából származó vágott 

testek minősítésére kötelezettek. A jelentési kötelezettség azokra az élő szarvasmarha 

kereskedelemmel foglalkozó szervezetekre is kiterjed, amelyek az előző naptári évben 3000-

nél több élő szarvasmarhát küldtek vágás céljából vágóhídra. 
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A PÁIR-rendelet alapján a vágóhidak az EUROP kereskedelmi osztályoknak 

megfelelően, áfa és szállítási költség nélkül, hasított meleg súlyra vonatkoztatva jelentik az 

árakat. Magyarországon a szarvasmarhák után a vágóhidak általában élősúlyban fizetnek a 

termelőknek, és az élősúlyos árat a minősítés eredményének figyelembevételével számítják át 

hasított súlyra. A Bizottság 1249/2008/EK rendelete szerint a piaci árfigyelésnek az 

országban levágott felnőtt szarvasmarhák 30 százalékára kell kiterjednie. 

A Bizottság 1249/2008/EK rendelete szerint a piaci ár áfa nélkül számított ár, amelyet 

a vágóhídra történő beszállításkor az állat szállítójának fizetnek. Ezt az árat az előírt módon 

előkészített, a vágóhídi húshorgon mért és minősített hasított test 100 kg-jára vonatkoztatva 

kell kifejezni. A figyelembe veendő tömeg a hasított testnek a vágást követően legkésőbb egy 

órán belül mért meleg tömege. A hasított test hideg tömege a meleg tömeg 2 %-kal 

csökkentve. 

A piaci árak meghatározása céljából a hasított marhát a külső faggyú eltávolítása 

nélkül kell előkészíteni, a nyakat az állatorvosi követelményeknek megfelelően kell elvágni, 

és el kell távolítani az alábbi részeket: 

• vesék; 

• vesefaggyú; 

• medencei zsírszövet; 

• sovány dagadó; 

• vastag dagadó; 

• farok; 

• gerincoszlop; 

• a herezacskó faggyúja; 

• a lágyhús belső részének faggyúja; 

• a torkolati véna és a körülötte található faggyú. 

• A külső faggyú kizárólag az alábbi helyekről való részleges eltávolítását jelenti: 

• a comb felső részéről, a vesepecsenyéről és a középső bordákról; 

• a szegyhús hegyes végéről, a végbélnyílás és a nemi szervek környékének külső 

feléről, valamint a farokról; 

• a lágyhúsról. 

Abban az esetben, amikor a vágott test előkészítési módja eltér az előzőekben 

leírtaktól, a vágott test tömegét – az összehasonlíthatóság érdekében – korrekciós tényezők 
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alkalmazásával módosítani kell. Ilyen esetben az árat a hasított test minden 100 kg-jára ennek 

megfelelően ki kell igazítani. 

Az árakat a következő húsossági és faggyúborítottsági osztályok szerinti bontásban 

kell megadni: 

• kétévesnél fiatalabb, nem ivartalanított növendék bikából nyert hasított test: U2, 

U3, R2, R3, O2, O3; 

• egyéb nem ivartalanított hímivarú állatból nyert hasított test: R3; 

• ivartalanított hímivarú állatból nyert hasított test: U2, U3, U4, R3, R4, O3, O4; 

• nőivarú, már borjadzott állatból nyert hasított test: R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3; 

• egyéb nőivarú állatból nyert hasított test: U2, U3, R2, R3, R4, O2, O3, O4. 

A tagállamok döntik el, hogy területük egyetlen régiót képezzen-e vagy azt több 

régióra osszák-e fel. Ezt a döntést a következő szempontok alapján kell meghozni: 

• a tagállam területének nagysága; 

• közigazgatási határok, amennyiben vannak ilyenek; 

• az árakat érintő földrajzi eltérések. 

A Magyarországon gyűjtött árak az EU-s jogszabálynak megfelelően különféle 

korrekciós tényezők alapján még tovább módosulnak:  

• A Bizottság 1249/2008/EK rendelete szerint az Európai Bizottság részére hideg 

súlyban kifejezve kell szolgáltatni az árakat. A hasított meleg súly 2 %-os 

csökkentésével történik a hideg súly számítása (vágóhidak nem mérik a hideg 

súlyt, a korrekciót a PÁIR végzi el).  

• Az árak összehasonlíthatósága érdekében valamennyi tagállamnak a vágóhídi 

belépési árat kell jelentenie, amely a szállítási költséget is tartalmazza. A szállítási 

költség figyelembevételét az árakban a PÁIR végzi el. A reprezentatív árfigyelő 

rendszerhez tartozó vágóhidak évente közlik az előző évre vonatkozó átlagos 

szállítási költséget, amely hozzáadódik az egyes kategóriák árához.  

A Bizottságnak minden évben legkésőbb április 15-ig a meg kell küldeni azoknak a 

vágóhidaknak a bizalmasan kezelt listáját, amelyeken az árak gyűjtése történik. Továbbá a 

kifejlett szarvasmarhák tekintetében az egyes vágóhidakon az előző naptári évben levágott 

szarvasmarhák darabszámát és – lehetőség szerint – a tonnában kifejezett vágott tömegét. 
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9.3.4 Bárány 

A Magyarországon megtermelt bárányok több mint 90 százaléka exportra kerül, a 

vágás nem számottevő. A juh árfigyelésének egyik részét a vágóhidak adják, a másikat pedig 

a jelentős bárányexport miatt a kereskedők teszik ki.  

A PÁIR-rendelet szerint bárány esetében egyrészt azok a húsfeldolgozással foglalkozó 

szervezetek kötelezett az árjelentésre, amelyek az előző naptári évben 200 darabnál több 

bárányt vágtak le. Az árakat emellett jelentenie kell azon élő juh kereskedelemmel foglalkozó 

szervezeteknek is, amelyek az előző naptári évben, heti átlagban 500-nál több élő bárányt 

vásároltak fel. 

A Bizottság 315/2002/EK rendelete szerint azoknak a tagállamoknak kell jelentenie a 

friss vagy hűtött bárány és anyajuh vágott testek árát, amelyeknek a juhhús-termelése 

meghaladja az évi 200 tonnát. Az árakat áfa nélkül kell számítani, és vágott súlyra kell 

vonatkoztatni. Ha az árak élősúlyra vonatkoznak, az egy kilogramm élősúlyra megadott árat 

egy legfeljebb 0,5 értékű átváltási együtthatóval kell elosztani. 

Magyarországon a bárány árának gyűjtése élősúlyra vonatkoztatva, különböző 

súlykategóriákban történik. A Bizottság 315/2002/EK rendelete szerint az Európai Bizottság 

részére vágott súlyra vonatkoztatva kell hetente a bárány árát jelenteni, ezért a magyarországi 

élősúlyban gyűjtött árak vágott súlyra való átszámítása a 0,47 értékű átváltási együtthatóval 

történő osztással valósul meg. Az átváltási együttható meghatározása az AKI vágási 

statisztikájának adatai alapján történt. 

9.4 Baromfi  

A PÁIR-rendelet szerint a baromfi termékpályán adatszolgáltatásra azok a 

baromfihús-feldolgozással foglalkozó szervezetek kötelezettek (9. ábra), amelyek 

• csirke esetében az előző naptári évben hetente 90 tonna vagy a feletti mennyiséget 

vágtak,  

• pulyka esetében az előző naptári évben hetente 50 tonna vagy annál nagyobb 

mennyiséget vágtak, és  

• víziszárnyasok esetében az előző naptári évben hetente 100 tonna vagy annál 

nagyobb mennyiséget vágtak. 

Jelentési időszak a hétfőtől az azt követő vasárnapig terjedő időszak (tárgyhét). A 

baromfipiacon a jelentést hetente kell elküldeni. Az elkészült heti jelentést időben, a jelentésre 
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kötelezett periódust (tárgyhét) követő hét keddjén 16 óráig kell az AKI-ba elküldeni. A 

mennyiségi adatokat tonnában, az áradatokat Ft/kg-ban kell megadni.  

Az Európai Bizottság részére az 546/2003/EK rendelet szerint az „A” minőségi 

osztályú egész csirke (65 %-os - grillfertig) vágóhídi értékesítési árát kell megküldeni. A heti 

átlagárakat áfa nélkül 100 kg-ra vonatkoztatva nemzeti valutában kell megadni.  

 

 

9. ábra: A csirkehús termékpálya fázisai 

9.5 Tojás 

A PÁIR-rendelet szerint árjelentésre azok a tojástermelő, illetve tojásforgalmazó 

szervezetek kötelezettek (10. ábra), amelyek a tárgyévet megelőző évben, éves átlagban 

hetente az „A” minőségi kategóriájú „M” és „L” méretosztály esetében legalább 500 ezer 

darabot értékesítettek. Megkülönböztetjük az értékesítés során a közvetlen fogyasztásra 

kerülő (ez kerül Az AKI PÁIR megfigyelése alá) és a közvetlenül feldolgozásra kerülő 

tojásokat. A közvetlen fogyasztásra kerülő tojások az EU-ban minősítve, osztályozottan 

jutnak a kereskedelembe. Az adatszolgáltatási kötelezettség elsődleges célja, hogy a 

termékpálya 2. fázisában a csomagolóhelyek értékesítési árai kerüljenek megfigyelésre.  

Jelentési időszak a hétfőtől az azt követő vasárnapig terjedő időszak (tárgyhét). A 

baromfipiacon a jelentést hetente kell elküldeni. Az elkészült heti jelentést időben, a jelentésre 

kötelezett periódust (tárgyhét) követő hét keddjén 16 óráig kell az AKI-ba elküldeni. A 

mennyiségi adatokat tonnában, az áradatokat Ft/kg-ban kell megadni.  
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10. ábra: A tojás termékpálya fázisai 

Az Európai Bizottság részére az 546/2003/EK rendelet szerint az „A” minőségi 

osztályú, ketreces tartásból származó, „M” és „L” méretosztályú tojás átlagában megállapított 

csomagolóhelyi értékesítési árat kell jelenteni.  

9.6 Tej 

A PÁIR-rendelet szerint a tej és tejtermék esetében azok a tejtermékgyártással 

foglalkozó szervezetek (tejfeldolgozók) kötelezettek adatszolgáltatásra (11. ábra), amelyek a 

tárgyévet megelőző évben 500 tonnánál több vajat, 6000 tonnánál több sajtot, 600 tonnánál 

több ömlesztett sajtot állítottak elő. A nyerstej tekintetében azoknak a tejfeldolgozóknak kell 

kötelezően árat jelentenie, amelyek a tárgyévet megelőző évben 10 000 tonnánál több 

nyerstejet vásároltak fel. A jelentési kötelezettség kiterjed továbbá valamennyi nyers tehéntej 

kivitellel foglalkozó termelőre, tejfeldolgozóra és kereskedőre. 

A nyerstejre vonatkozó információkat havonta, a tárgyhót követő hónap 10-éig, a 

tejtermékekre vonatkozó adatokat pedig hetente, a tárgyhetet követő hét kedd délután 16 óráig 

kötelesek elküldeni az adatszolgáltatók.  

Havonta kerül begyűjtésre a nyerstej alap- és átlagára, illetve kiviteli ára, zsír- és 

fehérjetartalma. Az alapár a feldolgozó és a termelő között létrejött szerződésben rögzített 

adott zsír- és fehérjetartalomra vonatkozó ár. Az átlagár a termelőnek kifizetett, a valós zsír- 

és fehérjetartalomra vonatkozó ár, amely az alapárból kerül kiszámításra a valós zsír- és 
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fehérjetartalom figyelembevételével. Hetente kell jelenteni a folyadéktej és néhány tejtermék 

feldolgozói értékesítési árát. A jelentett árak nem tartalmazzák az áfát. 

A tej termékpályán az adatokat értékesítési irányonként külön kell jelenteni, így 

pontosabb képet kapunk a belföldön kialakult árakról, és gyorsabban, jobban 

összehasonlítható információ áll rendelkezésre a tej és tejtermékek exportját illetően. A 

belföldi adatokkal egyidőben érkező, az export mennyiségére, illetve árára vonatkozó adatok 

sokat elárulnak a piac állapotáról, működéséről. 

 

 

11. ábra: A tej termékpálya fázisai 
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A 479/2010/EU rendelet értelmében legkésőbb minden szerdán (brüsszeli idő szerint) 

12.00 óráig kell elküldeni a Bizottság részére az alábbi termékeknek a megelőző héten 

rögzített gyártelepi árait (1. táblázat).  

1. táblázat. A tejtermékekre vonatkozó heti jelentési kötelezettség  

Termék Reprezentatív csomagolási egység 

Tejsavópor 25 kg 

Az intervenciós minőségi követelményeknek 

megfelelő sovány tejpor 
25 kg 

Állati takarmányozásra szolgáló sovány tejpor 20 t 

Teljes tejpor 25 kg 

Vaj – sózatlan 25 kg 

Vaj – sózatlan 250 g 

Vajzsír 200 kg 

Cheddar sajt, 45–50 % zsír a szárazanyagban  

Gouda sajt, 45–50 % zsír a szárazanyagban  

Edam sajt, 40–45 % zsír a szárazanyagban  

Ementáli sajt, 45–50 % zsír a szárazanyagban  

Megjegyzés: A sajtok esetében a leginkább reprezentatív csomagolási egységet kell figyelembe venni. 
Forrás: 479/2010/EU rendelet 

Legkésőbb minden hónap 15-éig meg kell küldeni a Bizottság részére a 25 kg 

kiszerelésű (zsákos) kazein, továbbá a tagállam piacán meghatározó sajt(ok) megelőző 

hónapban rögzített gyártelepi árait.  

A gyártelepi ár azt az árat jelenti, amelyért a terméket a vállalattól felvásárolták, és 

amely nem tartalmazza az adókat és az egyéb költségeket (szállítás, rakodás, kezelés, tárolás, 

raklapok, biztosítás stb.).  
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Az egyes tagállamok jelentési kötelezettségét az adott termék esetében a nemzeti 

termelésnek az EU összes termeléséhez viszonyított részaránya szerint írja elő a Bizottság 

479/2010/EU rendelete:  

• Heti tejsavópor, sovány tejpor (élelmezési célra), teljes tejpor, vaj (ömlesztett, 

adagolt), vajzsír jelentésére kötelezett a tagállam, ha ezekből a termékekből a 

nemzeti termelése az EU termelésének 1 vagy több százalékát teszi ki.  

• Hetente sajtárat akkor kell jelentenie egy tagállamnak, ha a sajt összes nemzeti 

termelése 4 vagy több százalékát teszik ki az EU összes sajttermelésének.  

• Havonta a sovány tejpor (takarmány minőség) és a kazein árát abban az esetben 

kell megküldeni a Bizottság részére, ha az EU termelésének 2 vagy több 

százalékát teszi ki e termékek termelése az adott tagállamban.  

• Havonta a sajtárakat azon tagállamoknak kell jelenteni, amelyekben a sajt 

termelése típusonként az összes nemzeti sajttermelés 8 vagy több százalékát teszi 

ki. 

Magyarország az alábbi termékekre vonatkozó árakat jelenti heti gyakorisággal az 

Európai Bizottság részére: 

• Tejsavópor  

 Ömlesztve  

 Kiszerelés: 25 kg-os zsák 

 Zsírtartalma legfeljebb 1,5 %  

 Víztartalma legfeljebb 4 %  

• Vaj, sózatlan 

100 g-os kiszerelés (ez eltér a 479/2010/EU rendeletben megadott 250 g-os 

kiszereléstől) 

 Zsírtartalma több mint 80%, nem több mint 90 %  

 Zsírmentes szárazanyag-tartalma nem több mint 2 % 

 Víztartalma legfeljebb 16 %  

• Edámi sajt 

 500 g-os kiszerelés 

 Szárazanyag-tartalom több mint 53 %  

 Zsírtartalom a szárazanyagban 40-45 % 
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• Gouda sajt 

 400 g-os kiszerelés 

 Szárazanyag-tartalom több mint 53 %  

 Zsírtartalom a szárazanyagban több 45-50 % 

Magyarország havonta jelenti a Bizottság részére a Trappista sajt árát: 

• Trappista sajt 

 Sós, félkemény sajt 

 1500 g-os kiszerelés 

 Szárazanyag-tartalom több mint 53 % 

 Zsírtartalom a szárazanyagban több mint 32 %  

A tejsavóport, az Edámi és a Gouda sajtot háromnál kevesebb adatszolgáltató állítja 

elő Magyarországon, ezért ez az adat bizalmasnak minősül, csak az Európai Bizottság részére 

kerül megküldésre, nem publikálható.  

A Bizottság 479/2010/EU rendelete szerint a lehető leghamarabb, de legkésőbb a 

tárgyhónap végéig jelenteni kell a Bizottság részére a nyerstej valós zsír- és fehérjetartalomra 

vonatkozó átlagárát, amelyet a területükön lévő tejtermelőknek a megelőző hónapban fizettek.  

A Bizottság 479/2010/EU rendelete szerint minden évben augusztus 15-ig egy rövid 

szöveges jelentést kell benyújtani a Bizottság részére a következőkről: 

• A piac szerkezete  

• A termékek jellemzői 

• Az árgyűjtés helye és módja 

• Az árgyűjtésért felelős személy neve és elérhetősége 

• (Becsült) éves termelés 

• Reprezentativitás 

• Bizalmas árinformációk (<3 tejfeldolgozó) 

• A sajtok reprezentatív csomagolási egysége 

Amennyiben az előző jelentés egy eleme frissítésre szorul, minden alkalommal új 

jelentést kell benyújtani.  
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9.7 Zöldség és gyümölcs 

A PÁIR valamennyi jelentős zöldség- és gyümölcsfajra (fajta, minőség/méret, 

kiszerelés, származás) vonatkozóan végez árfigyelést. A teljes termékpálya lefedését célozza 

a fogyasztótól a termelőig, így rendelkezésre állnak információk a vidéki és a budapesti 

nagybani piacokról, a vidéki és a budapesti fogyasztói piacokról és az üzletláncokról.  

A PÁIR árfigyelése a friss fogyasztású zöldségfélékre és gyümölcsökre terjed ki, az 

árgyűjtés nem vonatkozik az ipari feldolgozásra kerülő termékekre. 

Az árgyűjtés az értékesítési lánc különböző szintjein történik (12. ábra): 

• nagybani piacok (Budapest, Debrecen, Kecskemét, Szeged, Miskolc) 

• fogyasztói piacok (Budapest: Fehérvári út, Fény utca, Fővám tér, Lehel tér; 

Debrecen, Szombathely, Kecskemét, Szeged) 

• üzletláncok (8 budapesti: Auchan, CBA, CBA Prima, REÁL, Coop, Interspar, 

Spar, Tesco üzletlánc egy-egy üzlete) 

 

 

12. ábra: A zöldség és gyümölcs termékpálya fázisai 

A Bizottság 543/2011/EU végrehajtási rendelete Magyarországon reprezentatív 

piacnak/az árgyűjtés helyszínének a belföldi és az import termékek esetében egyaránt a 

Budapesti Nagybani Piacot jelöli ki. 
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Az árgyűjtést árösszeírók végzik a nagybani- és a fogyasztói piacokon, valamint az 

üzletláncokban, így az információ-szolgáltatással járó terhek nem a piaci szereplőkre 

hárulnak. Az uniós jelentési kötelezettségnél jóval szélesebb termékkörre terjed ki az árak 

figyelése. A zöldségfélék és gyümölcsök esetében a gyűjtött árakhoz nem tartoznak 

mennyiségek, amelyekre az átlagár kiszámításához szükség lenne, helyette a leggyakoribb 

árak gyűjtése történik.  

A PÁIR a belföldi termelésből származó, valamint az importból származó 

zöldségfélék és gyümölcsök árát egyaránt megfigyeli. A nagybani piacon gyűjtött belföldi 

árakat termelői árnak tekintjük, amely tartalmazza a szállítási költséget és az áfát is. A 

fogyasztói piacokon és az üzletláncokban felmért fogyasztói árak tartalmazzák az áfát.  

A Bizottság 543/2011/EU végrehajtási rendelete szerint a tagállamoknak a 

reprezentatívnak elfogadott termelői piacain rögzített belföldi termékek termelői árát kell 

jelenteni, meghatározott termékkörre. A jelentést hetente kell megküldeni a Bizottság részére. 

Az átláthatóság és összehasonlíthatóság érdekében csak az első osztályú termékek ára 

jelentésköteles, meghatározott méretkategória és egységesen megadott kiszerelés szerint. A 

jelentésköteles termékkör a tagországok sajátosságaiból adódóan eltérő. Magyarország 5 

zöldség- és 7 gyümölcsfajra szolgáltat heti rendszerességgel árinformációt, amelyek a hazai 

termesztésben meghatározóak (2. táblázat). Az árakat áfa nélkül 100 kg-ra vonatkoztatva kell 

megadni nemzeti valutában.  
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2. táblázat: A belföldi termesztésű zöldségfélék és gyümölcsök kötelező árfigyelése a 

Budapesti Nagybani Piacon 

Termék Típus/fajta Kiszerelés/méret

Gömbölyű
Méret: 57-100 mm, ömlesztve, kb. 5-6 kg-os kiszerelésben, 
csomagban

Fürtös Ömlesztve, kb. 3-6 kg-os kiszerelésben, csomagban

Cseresznyeparadicsom kb. 250-500 grammos kiszerelésben, tálcán

Kajszi Az összes típus és fajta
Méret: 45-50 mm, kb. 6-10 kg-os kiszerelésben, tálcán vagy 
csomagban

Fehér húsú

Sárga húsú

Muskotály

Chasselas

Alphonse Lavallée

Italia

Black magic

Red Globe

Victoria

Magnélküli (Sugarone/Thomson)

Blanquilla Méret: 55/60, kb. 5-10 kg-os kiszerelésben, csomagban

Conference Méret: 60/65+, kb. 5-10 kg-os kiszerelésben, csomagban

Vilmoskörte

Rocha

Abbé Fétel

Kaiser

Doyenne du Comice Méret: 75/90, kb. 5-10 kg-os kiszerelésben, csomagban

Golden Delicious

Braeburn

Jonagold (vagy Jonagored)

Idared

Fuji

Shampion

Granny smith

Red delicious és egyéb piros fajták

Boskoop

Gala

Elstar

Cox orange

Cseresznyefélék Az összes édes fajta Méret: 22 és afelett, ömlesztve, csomagban

Uborka Sima héjú fajták Méret: 350-500 g, csomagban, szabályosan elrendezve

Fokhagyma Fehér, lila Méret: 50-80 mm, kb. 2-5 kg-os kiszerelésben, csomagban

Ringlószilva

Európai szilvafajták (President, 
Stanley, Cacanska, stb.)

Santa Rosa

Japán szilvafajták

Szögletes, zöld

Szögletes, színes

Fehér Méret: 50 mm és afelett

Hosszúkás, zöld Méret: 40 mm és afelett

Termesztett gomba Zárt Közepes méretű (30-65 mm)

Paradicsom

Őszibarack

Csemegeszőlő

Méret: A/B, kb. 6-10 kg-os kiszerelésben, tálcán vagy 
csomagban

Méret: 70/80, kb. 5-20 kg-os kiszerelésben, csomagban

Étkezési paprika

Alma

Körte

1 kg-os kiszerelésben, tálcán vagy csomagban

Méret: 70 mm és afelett

Méret: 35 mm és afelett

Méret: 40 mm és afelett

Méret: 65+/55+, kb. 5-10 kg-os kiszerelésben, csomagban

Méret: 70/75, kb. 5-10 kg-os kiszerelésben, csomagban

Méret: 65/70, kb. 5-20 kg-os kiszerelésben, csomagban

Szilva
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A tagállamok illetékes hatóságai önkéntes alapon az alábbi gyümölcs- és zöldségfélék 

áráról is értesíthetik a Bizottságot: 

• karfiol  

• spárga  

• padlizsán  

• avokádó  

• sárgarépa  

• vöröshagyma  

• bab  

• póréhagyma  

• görögdinnye  

• sárgadinnye  

• mogyoró  

• meggy  

• fejes káposzta  

• burgonya 

Magyarország a sárgarépa, a karfiol, a vöröshagyma és a görögdinnye árát jelenti 

önkéntes alapon a Bizottság részére. 

A Bizottság 543/2011/EU végrehajtási rendelete szerint minden harmadik országból 

(import) származó I. osztályú zöldségfélék és gyümölcsök árrés és szállítási, valamint 

biztosítási költség nélküli nagykereskedelmi, vagyis behozatali árát – a jogszabályban 

meghatározott időszakban – naponta kell jelenteni a Bizottság részére (3. táblázat). Ha a 

termék mennyisége nem éri el az 1 tonnát, az árat nem kell jelenteni. Az árat áfa nélkül 100 

kg-ra vonatkoztatva kell megadni nemzeti valutában. 
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3. táblázat: Az import zöldségfélék és gyümölcsök kötelező árfigyelése a Budapesti 

Nagybani Piacon 

Megnevezés Időszak

Paradicsom január 1-jétől december 31-ig

Uborka január 1-jétől december 31-ig

Articsóka november 1-jétől június 30-ig

Cukkini január 1-jétől december 31-ig

Narancs december 1-jétől május 31-ig

Klementin november 1-jétől február végéig

Mandarin november 1-jétől február végéig

Citrom június 1-jétől május 31-ig

Csemegeszőlő július 21-től november 20-ig

Alma július 1-jétől június 30-ig

Körte július 1-jétől április 30-ig

Kajszi június 1-jétől július 31-ig

Cseresznye május 21-től augusztus 10-ig

Őszibarack, nektarin június 11-től szeptember 30-ig

Szilva június 11-től szeptember 30-ig
 

A Bizottság 1288/2011/EU végrehajtási rendelete alapján a változó származási helyről 

érkező import banán nagykereskedelmi árát hetente a következő hét szerdáig kell jelenteni az 

Európai Bizottság részére. Az árat áfa nélkül Ft/kg-ban kell megadni.  

9.8 Bor 

A PÁIR-rendelet szerint az árjelentés Magyarországon azokra a termékpálya 2. 

fázisában található a szőlőbor-előállítással foglalkozó szervezetekre terjed ki (13. ábra), 
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amelyek a tárgyévet megelőző évben 10 ezer hl-nél több földrajzi jelzés nélküli, illetve 

oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott bort értékesítettek. 

 

 

13. ábra: A bor termékpálya fázisai 

Az ország 22 borvidéke 7 régióba sorolható. A Magyarországon található borvidékek 

nagyon kis méretűek, és a Tokaji borvidéken kívül egyik sem rendelkezik olyan 

adottságokkal, feltételekkel, amelyek alapján Európa, vagy a világ jelentősebb borvidékeihez 

tartozhatna. A földrajzi jelzés nélküli, illetve oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok 

70 százaléka a Duna borrégióra szorítkozik, ezért ezt a borvidéket tekintjük meghatározónak, 

és az adatszolgáltatók legnagyobb része a Duna borrégióba tartozik.  

A Bizottság 436/2009/EK rendelet alapján az Európai Bizottság részére minden 

második kedden küldjük meg – az előző két hétre vonatkozóan – a vörös, illetve fehér 

földrajzi jelzés nélküli bor árát és a forgalomba hozott mennyiségét. Az árak 

csomagolóanyag, szállítási költség, áfa és jövedéki adó nélkül értendők.  

Az árfigyelés mellett, a közhasznú rendszer működésével, további hasznos 

információkkal látjuk el a borászatokat. Ez azért lényeges, mert az így kialakult közvetlenebb 

kapcsolatnak köszönhetően a piaci változások, problémák gyorsabban jutnak el hozzánk. Így 

tudunk megfelelni az EU által előírt azon követelménynek, mely előírja, hogy az árakon és a 

mennyiségeken kívül a piac fejleményeinek értékeléséhez hasznosnak ítélt egyéb 

információkat is el kell juttatni az Európai Bizottság részére. 



EKOP-1.2.17/A-2012-2012-001   

 40 

9.9 Dohány 

A PÁIR-rendelet szerint dohány árjelentésre azok a szervezetek kötelezettek, amelyek 

dohánytermesztéssel, illetve dohánytermékek gyártásával foglalkoznak. A nyers dohányra 

vonatkozó adatokat (ár, mennyiség) havonta kell jelenteni. A nyers dohány termelői árára 

vonatkozó havi jelentést a tárgyhót követő hónap 10-éig kell megküldeni az AKI részére. A 

termelői ár áfa és szállítási költség nélkül értendő.   

Az Európai Bizottság részére a betakarítás időszakában havonta kerül megküldésre a 

Virginia, illetve a Burlay típusú dohány ára. Az árjelentést a betakarítás időszakában minden 

hónap 15-éig kell eljuttatni a Bizottsághoz. A Bizottság 2095/2005/EK rendelete szerint 

azoknak a tagállamoknak, amelyekben az előző betakarítási évben 3 ezer hektárnál kisebb 

területen termesztettek dohányt, nem kell az árakat jelentenie. Magyarországon ennél 

nagyobb területen foglalkoznak dohánytermesztéssel, ezért az árjelentési kötelezettség 

hazánkra is kiterjed. 

9.10 Cukor 

A cukor termékpálya 2006-ig a legszigorúbban szabályozott növényi termékpálya volt. 

A 2006-ban meginduló reform lényege a kevésbé versenyképes uniós kapacitások leépítése, 

melynek eszközei: drasztikus árcsökkentés, „gyárbezárási támogatás”’, intervenció eltörlése. 

Ezek eredményeként az uniós kvóta 20 százalékkal, az dél-európai kvóta 50 százalékkal épült 

le. Magyarország cukorkvótája 75 százalékkal csökkent, ez volt a legnagyobb mértékű 

csökkenés az EU-ban.  

Az Európai Bizottság részére csak 2006 után kellett jelenteni az árakat, a cukorreform 

kezdetétől 2008 áprilisáig az uniós cukorgyártók szövetsége küldte meg az adatokat. Az AKI 

PÁIR 2008 májusától gyűjti az adatokat a cukorpiaci szereplőktől, majd továbbítja azokat 

Brüsszelbe. Mivel a cukorgyárak megfogyatkoztak, az adatszolgáltatók száma nem éri el a 

hármat, az adatok nem publikálhatók, így azokat a PÁIR nem teszi közzé, csak a Bizottság 

részére küldi meg.  

A 952/2006/EU rendelet alapján azok a vállalkozások, amelyek cukorgyártóként, 

izoglükózgyártóként, inulinszirup-gyártóként, cukorfinomítással foglalkozó üzemként 

működnek, és elismert vállalkozások a kvóta és a kvótán kívüli fehér cukorra minden 

hónapban jelentik: 

• az előző hónapra vonatkozóan az átlagos eladási árat, valamint az eladott 

mennyiséget, illetve a vonatkozó vételárat, és az annak megfelelő vásárolt 

mennyiséget,  
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• a folyó hóra és a következő két hónapra vonatkozóan az előre jelzett átlagos 

eladási árat, a vonatkozó vételárat, valamint a szerződések vagy más ügyletek 

keretében előre jelzett, ehhez kapcsolódó mennyiséget.  

Az ár ömlesztett, csomagolatlan, az üzemből kikerülő szabványos minőségű fehér 

cukorra vonatkozik. 

9.11 Az Európai Bizottság részére küldendő jelentések összefoglalása 

4. táblázat: Az Európai Bizottság részére küldendő jelentések 

Termék
Rendeletszám

(EU)
Jelentés tartalma Jelentési gyakoriság

Gabonafélék 1272/2009
A gabonafélék termelői ára származási hely szerint, a gabonafélék tőzsdei ára legközelebbi 
lejáratra

szerda déli 12 óráig

Repcemag 
Napraforgómag 
Napraforgóolaj 
Napraforgódara 

nincs hatályos 
rendelet, önkéntes 
adatszolgáltatás

Napraforgó- és repcemag termelői ára
Napraforgóolaj és -dara értékesítési ára
Repceolaj és -dara értékesítési ára

kéthetente csütörtök 
dél

"E" kereskedelmi osztály vágóhídi belépési ára

20 kg élősúlyú malacok ára

Vágóhídi belépési árak az alábbi kereskedelmi osztályokra:

Nem kasztrált fiatal, két évnél fiatalabb, szarvasmarhafélék tőkehúsa: U2,U3,R2,R3,O2,O3

Egyéb nem kasztrált szarvasmarhafélék tőkehúsa: R3

Kasztrált szarvasmarhafélék tőkehúsa:U2,U3,U4,R3,R4,O3,O4

Ellett szarvasmarhafélék tőkehúsa: R2,R3,R4,O2,O3,O4,P2,P3

Egyéb nőivarú szarvasmarhafélék tőkehúsa: U2,U3,R2,R3,R4,O2,O3,O4

Juhhús 315/2002 A bárány termelői ára szerda déli 12 óráig

Csirkehús 546/2003 "A" minőségi osztályú, 65 %-os - grillfertig- egész csirke vágóhídi értékesítési ára szerda déli 12 óráig

Tojás 546/2003 "A" minőségi osztályú, L és M nagyságú tojás csomagolóhelyi ára szerda déli 12 óráig

Nyerstej 479/2010 A nyerstej termelői ára havonta

Tejtermékek 479/2010 A  tejtermékek feldolgozói értékesítési ára szerda déli 12 óráig

Trappista sajt 479/2010 A trappista sajt feldolgozói értékesítési ára havonta 10-éig

543/2011
Belföldi termelésből származó zöldségfélék és gyümölcsök termelői árai a reprezentatív 
piacokon, kereskedelmi osztályok szerint

szerda déli 12 óráig

1288/2011 A banán nagykereskedelmi ára szerda déli 12 óráig

543/2011
Import zöldségfélék és gyümölcsök belépési ára a termékek szempontjából reprezentatív 
piacokon

naponta déli 12 óráig

Bor 436/2009 Földrajzi jelzés nélküli borok értékesítési ára és mennyisége
kéthetente, kedd 16 
óráig

Cukor 952/2006 A kvótacukor és a kvótán kívüli cukor értékesítési ára havonta 15-éig

Dohány 2095/2005
Az EU által elismert területről származó, hazai termelésű és a jogszabály által meghatározott 
fajtájú dohány termelői ára

havonta 15-éig

Zöldség
-gyümölcs

1249/2008

szerda déli 12 óráig

Sertéshús

Marhahús 1249/2008

szerda déli 12 óráig

 


