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Világ- és európai piaci tendenciák 

A tejtermékek világkereskedelmét meghatározó 
országok közül a tejtermelés az USA-ban és az EU-ban 
egyaránt 2 százalékkal, Argentínában 16 százalékkal, 
Ausztráliában 2 százalékkal, Új-Zélandon 10 százalék-
kal nőtt 2011-ben az egy évvel korábbihoz viszonyítva. 
Az Unió legnagyobb termelői közül Németország-
ban 2 százalékkal, Franciaországban 5 százalékkal, 
Olaszországban és az Egyesült Királyságban egyaránt 
2 százalékkal nőtt a nyerstej felvásárlása az egy évvel 
korábbihoz képest. 

A globális tejkínálat növekedésének lassulása 
prognosztizálható 2012-ben, mivel az Európai Unió, 
Új-Zéland és Argentína tejtermelésének növekedése, 
az elmúlt két év rendkívül erőteljes bővülése után, 
csak átlagos lesz. Az USDA (2011a) szerint 2012-ben 
az EU és az USA tejtermelése egyaránt 1 százalékkal, 
Új-Zélandé és Ausztráliáé egyaránt 2 százalékkal, míg 
Argentínáé 4 százalékkal emelkedhet az előző évihez 
képest. 

Az uniós tejkvótát a 2009/2010. és a 2013/2014. 
tejkvótaév között évente 1 százalékkal emelik. Olasz-
ország a teljes időszakra vonatkozó 5 százalékos kvó-
tamennyiséget egyszerre, a 2009/2010. tejkvótaévben 
kapta meg, a tejkvótarendszert 2015. árpilis 1-jével 
szűntetik meg. A tejkvóta 1 százalékos emelésének 
ellenére, előzetes adatok szerint az EU-ban a nyerstej 
felvásárlása a 2010 áprilisától 2011 márciusáig tartó 
kvótaévben 5,54 százalékkal, 8,1 millió tonnával 
maradt el a rendelkezésre álló tejkvótától (146 millió 
tonna). Ugyanakkor a 2011/2012. tejkvótaév első nyolc 
hónapjában 1,8 százalékkal bővült a nyerstej felvá-
sárlása az előző szezon hasonló időszakához képest. 
A nyerstej felvásárlásának növekedése lassulhat a 2012. 
év elején, de erősödhet az év hátralévő részében. Íror-
szág, Belgium, Németország, Ausztria, Hollandia és 
Dánia túllépheti a tejkvótát, ezért csökkenhet a kibo-
csátásuk 2011/2012. kvótaév utolsó három hónapjában. 

Az EU-ban a vaj termelése 2 százalékkal, a sovány 
tejporé 13 százalékkal nőtt, a fermentált tejé és a sajté 
egyaránt stagnált, a teljes és részben fölözött tejporé 
4 százalékkal csökkent 2011-ben az előző évihez 
képest. A Németországi Élelmiszergazdasági Kutató 
Központ előrejelzése szerint a nyerstej felvásárlása 
0,7 százalékkal, a teljes tejpor termelése 2,1 száza-
lékkal, a vajé 1 százalékkal, a sajté 0,9 százalékkal, a 
sovány tejporé 0,8 százalékkal nőhet 2012-ben a 2011. 
évihez viszonyítva. 

A tejtermékek iránt élénkülhet a globális keres-
let, mert a világ népességének növekedése mellett a 
tejtermékek egy főre jutó fogyasztása is bővülhet. 
Az elsősorban a fejlődő országok részéről jelentkező 
importkereslet pozitív hatást gyakorolhat a tejtermé-
kek árára, ami javíthatja az EU kiviteli lehetőségeit is 
(EC, 2011b). Az Unióban várhatóan 7 százalékkal több 
nyerstejet termelnek 2020-ban (157,6 millió tonna), 
mint 2009-ben. A friss termékek (folyadéktej, tejszín, 
joghurt stb.) termelése 6 százalékkal, a sajté 10 száza-
lékkal nőhet 2020-ra. A teljes tejpor termelése 788 ezer 
tonna körül alakul, ami több mint 3 százalékos bővülést 
jelent 2009-hez képest, ugyanakkor Kína keresletének 
bővülése miatt a Közösség több teljes tejport értéke-
síthet a nemzetközi piacon. A sovány tejpor termelése 
10 százalékkal nőhet az előrejelzés szerint. 

Az Unióban a sovány tejpor intervenciós készlete 
az intervenciós áraknál alacsonyabb árak hatására több 
mint 250 ezer tonnára nőtt 2009-ben. A magas kész-
letszint komoly aggodalmat okozott, mivel a készletek 
piacra kerülése az árak csökkenését eredményezhette 
volna, ezért az Európai Bizottság a készleteket segély-
szervezeteken keresztül osztotta szét a rászorultaknak. 
A készletekből a 2011. év végére már csak 50 ezer 
tonna maradt, amelyet 2012-ben kívánnak szétosztani, 
így az nem kerül a piacra. A vaj intervenciós kész-
lete 2010 közepe óta üres, míg magántárolási készlete 
nem érte el az 30 ezer tonnát 2011 decemberében. 
A vaj intervenciós készlete várhatóan továbbra is üres 
marad, azonban a magántárolási készlete 11 százalék-
kal emelkedhet. Az EU-ban a sovány tejpor kínálata 
csak rövidtávon fedezi a keresletet, amihez az előre-
jelzés szerint a készletek további, 28 százalékos csök-
kenése és az euró gyengülése következtében erősödő 
bel- és külpiaci kereslet is hozzájárulhat. Az USA-
ban a vaj készlete 31 százalékkal, a sovány tejporé 
14 százalékkal nőtt, a sajté 6 százalékkal csökkent 
2011 decemberében az előző évi mennyiséghez képest. 

A sovány tejpor globális kereskedelme 21 százalék-
kal, a teljes tejporé 18 százalékkal, a sajté 11 százalék-
kal, a vajé és vajzsíré 4 százalékkal nőtt 2011-ben az 
évihez képest (Productschap Zuivel, 2012). Az EU a 
harmadik országokba irányuló tej- és tejtermék kivi-
telére 2009. november 19-én megszüntette az export 
visszatérítést. Ennek ellenére, az intervenciós szintet 
jelentősen meghaladó kedvező világpiaci árak, továbbá 
termelés növekedése miatt, 2011-ben az Unió sovány 
tejpor kivitele 37 százalékkal nőtt az előző évihez 
képest. Az EU Oroszországba irányuló sajtkivitele 
4 százalékkal csökkent 2011-ben, amit kiegyenlített az 
USA-ba irányuló export 10 százalékos növekedése. 
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Az USDA (2011a) előrejelzése szerint az EU teljes 
tejpor kivitele 3 százalékkal, a vajé 4 százalékkal nőhet, 
a sovány tejporé 7 százalékkal csökkenhet 2012-ben az 
előző évihez képest. Az ázsiai országok sovány és tel-
jes tejpor kibocsátásának mérsékelt ütemű növekedése 
ellenére, tovább erősödik a világpiaci kereslet. Kína 
sovány tejpor importja 19 százalékkal 140 ezer tonnára 
emelkedhet. Mexikó 2011 júliusában megszüntette az 
Egyesült Államokból származó termékekre korábban 
kivetet importvámot, ezért az idén jelentősen bővül-
het az USA Mexikóba irányuló sajtkivitele, ami az 
Egyesült Államok sajtkészletének csökkenését okozza 
(Villarreal, 2012). 

Magyarországi piaci tendenciák

Kínálat

A KSH adatai szerint Magyarország tehénállo-
mánya 6 százalékkal 328 ezer egyedre nőtt 2011. 
december elsején az egy évvel korábbihoz viszo-
nyítva. A tehenek 47 százalékát az Alföldön, 36 szá-
zalékát a Dunántúlon, 17 százalékát Észak- és Közép-
Magyarországon tartották. A tejhasznú tehenek száma 
egy év alatt 2 százalékkal (197 ezer egyed), a hús-
hasznúaké 12 százalékkal, a kettős hasznosításúaké 
15 százalékkal nőtt. A tejhasznú tehenek 82 százalékát 
a gazdasági szervezetek, 18 százalékát az egyéni gaz-
daságok tartották. 

A kínálatot a hazai tej és tejtermékek mellett évről 
évre növekvő mértékben import termékek egészítik ki. 
A sajt és túró behozatala 3 százalékkal emelkedett, a 
vajé és a vajkrémé stagnált, míg a dobozos tejé 3 szá-
zalékkal csökkent 2011-ben az egy évvel korábbihoz 
viszonyítva. A sajt és túró 53 százaléka Németor-
szágból, 16 százaléka Lengyelországból származott. 
Németországból 12 százalékkal több, míg Lengyelor-
szágból 13 százalékkal kevesebb sajtot exportáltunk. 
Az erőteljes sajt- és túróimport ellenére a tejfeldolgo-
zók 6 százalékkal kevesebb sajtot adtak el a külpiaco-
kon. 

Bel- és külpiaci értékesítés

Az AKI PÁIR adatai szerint a nyerstej felvá-
sárlása 6,6 százalékkal csökkent 2011-ben az előző 
évihez viszonyítva. A csökkenés mértéke elmaradt 
a 2010. évitől. A nyerstej 56 százalékát a Dunántú-
lon, 34 százalékát az Alföldön, 10 százalékát Észak-
Magyarországon vásárolták fel. A Dunántúlon 12 szá-
zalékkal, az Alföldön 1,5 százalékkal, Észak Magyar-

országon 14 százalékkal csökkent a beszállított nyers-
tej mennyisége. A felvásárolt nyerstej fehérjetartalma 
0,02 százalékponttal nőtt, zsírtartalma 0,06 százalék-
ponttal csökkent egy év alatt (fehérje: 3,31 százalék, 
zsír: 3,66 százalék).

A felvásárlás csökkenéséhez a teljes nyerstej kivi-
telének 41 százalékos növekedése is hozzájárult. A tel-
jes nyerstej exportjának 31 százaléka Olaszországba, 
24 százaléka Szlovákiába, 17 százaléka Romániába 
irányult tavaly. A teljes nyerstej kivitele a legnagyobb 
részesedésű olaszországi piacra 36 százalékkal, míg 
Szlovákiába 187 százalékkal nőtt, ugyanakkor Romá-
niába 1 százalékkal csökkent. A fölözött nyerstej 
kivitele 31 százalékkal esett vissza a megfi gyelt idő-
szakban. A fölözött tej 81 százalékát Olaszországba 
szállítottuk. 

A felvásárlás csökkenése erőteljes volt, így a feldol-
gozók az alapanyaghiányt importtal pótolták. A teljes 
nyerstej behozatala 145 százalékkal nőtt, amelynek 71 
százaléka Szlovákiából származott. A sűrített vagy 
édesített tej és tejszín importja 12 százalékkal csökkent 
az előző évi viszonylag magas szinthez képest.

Magyarországon a tejtermékek gyártása tovább 
csökkent. A KSH adatai szerint a tejfeldolgozás bruttó 
termelése több mint 5 százalékponttal, a belföldi érté-
kesítése csaknem 6,5 százalékponttal csökkent 2011-
ben az egy évvel korábbihoz viszonyítva. 

Az AKI PÁIR adatai szerint a 2,8 százalék zsírtar-
talmú folyadéktej belföldi értékesítése 6, ezen belül a 
zacskós frissé 11, a dobozos tartósé 4, a dobozos frissé 3 
százalékkal csökkent 2011-ben az előző évihez képest. 
A tejtermékek közül a natúr joghurt belföldi értéke-
sítése 28, a vajkrémé 24, az adagolt vajé 23, a tejfölé 
13, a gyümölcsös joghurté 16, a kefi ré és a tehéntúróé 
egyaránt 9, a Trappista sajté 2 százalékkal volt alacso-
nyabb a vizsgált időszakban az egy évvel korábbihoz 
viszonyítva (21. ábra).

A savanyított tejtermékek kivitele 38 százalékkal, a 
vaj és vajkrém kivitele 18 százalékkal, a sajt és túróé 
6 százalékkal csökkent, a tejsavóé 26 százalékkal nőtt 
a vizsgált időszakban (14. melléklet). A savanyított tej-
termékek kivitelének 68 százaléka Romániába irányult, 
ahova 30 százalékkal kevesebb terméket szállítottunk. 
A sajt és túró legnagyobb piaca Libanon, Romá-
nia, Szlovákia és Szaúd-Arábia voltak. Romániába 
18 százalékkal, Libanonba 8 százalékkal, Szlováki-
ába 6 százalékkal kevesebb, míg Szaúd-Arábiába 3 
százalékkal több sajtot és túrót exportáltunk. A tej és 
tejtermékek külkereskedelmének egyenlege értékben 
16 százalékkal javult 2011-ben, mert a kivitelből szár-
mazó árbevétel nagyobb mértékben nőtt, mint a beho-
zatal értéke.
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A piaci árak tendenciája

A világpiacon a kínálat erőteljes bővülése elle-
nére keresleti piac alakult ki tavaly, aminek hatására 
a nyerstej ára rekordszintre emelkedett. A nyerstej 
ára az USA-ban 24 százalékkal, az Unióban 11 szá-
zalékkal, Új-Zélandon 12 százalékkal és Magyaror-
szágon 21 százalékkal és nőtt az előző évihez képest 
(15. melléklet). Magyarországon a nyerstej ára néhány 
hónapos késéssel követte az uniós árak változását, és 
csak az év végén kezdett emelkedni (22-23. ábra).

Az IFE (2012) szerint 2012-ben is magas szinten 
maradhat a nyerstej ára. Az Óceániai vajár 2011 közepe 
óta csökkent, azonban euróra átszámolva a 2011. év 
végén már közeledett az uniós árhoz, ennek hatására 
bővülhet az EU vajkivitele. A tejtermelés erőteljesebb 
bővülése esetén a Közösség vajexportja is növekedhet, 
vagy magasabb készleteket és az árak csökkenését 
okozhatja.

Az EU-ban az intervenciós árnál magasabb volt 
a vaj és a sovány tejpor értékesítési ára 2011-ben. A 
németországi Élelmiszer-gazdasági Kutató Központ 
havonta teszi közzé a nyerstej alapanyagértékét 3,7 
százalék zsír- és 3,4 százalék fehérjetartalomra vonat-
kozóan. Az alapanyagérték tükrözi a nyerstej össze-
tevőinek (zsír, fehérje) árát, amelyet a kempteni és a 
hannoveri árutőzsde vaj és sovány tejpor jegyzései 
alapján határoznak meg. A nyerstej alapanyagértéke 
12 százalékkal nőtt tavaly 2010-hez viszonyítva. A 
vaj ára 2011-ben csaknem elérte a 2007. évi árrobba-
nás szintjét. Ezt a piacon kialakult zsírhiány okozta, 
mivel a vajkészletek csökkentek, ugyanakkor a vaj 

termelése a vártnál kisebb mértékben növekedett. 
A sovány tejpor ára a termelés erőteljes bővülése 
miatt nem követte a vaj árának emelkedését. A vaj 
termelésének kismértékű növekedése miatt az uniós 
vajárak a világpiaci árak fölé kerülhetnek az idei év 
első hónapjaiban, így bővülhet a vajimport. Tavasz-
szal és nyáron közeledhet egymáshoz az uniós és a 
világpiaci vajár, ami lehetővé teszi, hogy az EU 42 
százalékkal több vajat exportáljon az idén, mint egy 
évvel korábban. 

A Cheddar sajt világpiaci ára (FOB Óceánia) az 
előző évihez képest 8 százalékkal, az ömlesztett vajé 
és a teljes tejporé egyaránt 11 százalékkal, a sovány 
tejporé 17 százalékkal nőtt 2011-ben az előző évihez 
képest. Az OECD-FAO (2011) előrejelzése szerint a 
következő években a tejtermékek világpiaci árának 
csökkenése várható. A teljes tejpor világpiaci ára 15 
százalékkal, a vajé 14 százalékkal, a Cheddar sajté 11 
százalékkal, a sovány tejporé 10 százalékkal csökken-
het 2012-ben az előző évihez képest. A sajt, a sovány 
tejpor és a teljes tejpor ára leghamarabb 2015-ben 
emelkedhet, míg a vajé várhatóan 2014-ig csökken, 
majd stagnál. 

Magyarországon a tejtermelők 2012 januárjában 
történelmi bázisjogosultság alapján legfeljebb 4 forint/
kg támogatást (top up) kaptak az előző évre visszame-
nőlegesen. A tejtermelőket sújtó különleges hátrányok 
kezelésére az EU 46 millió eurót – mintegy 13,8 mil-
liárd forintot – biztosított Magyarországnak 2011-ben. 
A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti 
támogatás a tejtermelő szarvasmarhák után 8,7 milli-
árd forint volt tavaly, 2016-ig ehhez hasonló összeget 
kapnak a gazdák.

21. ábra: Néhány tejtermék belföldi értékesítésének változása 2011-ben (2010 = 100)
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Forrás: AKI PÁIR
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22. ábra: A nyerstej termelői ára a világon
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Forrás: USDA, LTO, Európai Bizottság, AKI PÁIR

A nyerstej termelői árának 21 százalékos növeke-
dését a megfi gyelt termékek feldolgozói értékesítési 
és fogyasztói ára kisebb mértékben követte. Az AKI 
PÁIR adatai szerint a vizsgálatba vont tejtermékek fel-
dolgozói értékesítési ára 9 százalékkal volt magasabb 
2011-ben az előző évinél (16. melléklet). A tehéntúró 
ára 6 százalékkal, a 2,8 százalék zsírtartalmú dobozos 
friss tejé 8, a tejfölé 13, a Trappista sajté 17 százalékkal 
nőtt (24. ábra). 

A megfi gyelt tejtermékek fogyasztói árindexe 9 
százalékkal nőtt (25. melléklet), követte az első két 
fázis (termelői és feldolgozói) árának növekedését. A 
tejföl fogyasztói ára stagnált, a 2,8 százalék zsírtar-
talmú dobozos tartós tejé és a Trappista sajté egyaránt 
8 százalékkal, a tehéntúróé 9 százalékkal nőtt 2011-ben 
2010-hez képest.

23. ábra: A nyerstej termelői ára nemzeti valutában

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

EUUSA

100

150

200

250

300

350

HUF/USDHUF/EUR

20112010

EU
R

/k
g,

 U
SD

/k
g

H
U

F/
EU

R
, H

U
F/

U
SD

Forrás: USDA, Európai Bizottság, MNB



Tej és tejtermékek

38

24. ábra: Néhány tejtermék feldolgozói értékesítési és fogyasztói árának változása 2011-ben (2010 = 100)
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Forrás: AKI PÁIR


