A közraktározási piac
2014. évi adatai

Az alább közölt adatok forrása a felügyeleti tevékenység során végzett adatgyűjtés és
adatfeldolgozás. A közraktározási piac szereplőinek csekély száma és egyedi statisztikai
adataik védelme miatt részletesebb adatok, pl. a raktározási módok alakulására vonatkozóan
nyilvánosságra nem hozhatóak.
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Közraktárak száma
A 2014. évben három vállalkozás végzett közraktári tevékenységet, a közraktári tevékenység
befejezését egyetlen vállalkozás sem kezdeményezte, és új közraktár engedélyezésére nem
került sor. Így az előző évhez képest a közraktárak száma nem változott.

2. A forgalom alakulása

A kibocsátott közraktári jegyek értéke és a közraktárak ügyfeleinek száma 2014-ben tovább
csökkent. Becslés szerint 2014-ben a közraktári jegy fedezete mellett felvett hitelek összege
mintegy 61 milliárd forint volt. A korábbi évek ügyfeleinek egy része a növekedési
hitelprogram lehetőségeivel élt, vagy adósminősítése alapján közvetlen banki finanszírozást
kapott.
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3. Raktározott áruk összetétele

Az elmúlt évben meghatározó volt a kukorica, napraforgó és a repce, továbbra is jelentős a
búza és az élelmiszerek aránya. A meggyfeldolgozás általános csekély összegű támogatásáról
szóló 4/2014. (IX.1.) FM rendelet hatására 2014-ben közel 2 milliárd forint értékben került
feldolgozott meggy befőtt, aszeptikus velő és gyorsfagyasztott áru formájában közraktárra.

A közraktározott búza aránya az utóbbi három évben közel azonos. A 2014-ben a rendkívüli
esőzések a búza minőségét egyes területeken jelentősen befolyásolták, így az elmúlt évben
közraktározott búza tekintetében a takarmány minőség dominált.
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A kukoricából 2014-ben rekord mennyiség termett, így az előző évhez képest a felvásárlási
ára jelentősen csökkent. Mindezek hatására a közraktározott mennyiség növekedett.

A zömében napraforgó és repce aránya 2014-ben az összes termékhez viszonyítva tovább
csökkent. A tartósított élelmiszerek aránya 2014-ben tovább növekedett, ezen belül a jövedéki
termékek aránya tovább csökkent.

4. Raktározási módok alakulása
A közraktárba tett áru egyaránt elhelyezhető a közraktár saját tulajdonú raktárában, vagy
bérelt raktárban. Az ún. saját telepi közraktározás azon letevők számára kedvező, akiknél az
áru tárolása raktárkapacitás hiánya miatt gondot okoz. A gyakorlatban a bérelt raktárban
történő közraktározási konstrukció, az ún. művi közraktározás jóval elterjedtebb. Az áru
ebben a konstrukcióban általában a letevő saját telephelyén marad, a raktárhelységet a
közraktár a közraktározás idejére bérbe és birtokba veszi. A művi közraktározás során
kiküszöbölhető a szállítási költség és az áru rakodásával járó minőségkárosodás veszélye. A
művi közraktározás továbbra is a legnépszerűbb, aránya az elmúlt évben jelentősen nem
változott.
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5. Raktározási idő

A közraktározás ideje a közraktározásról szóló törvény szerint legfeljebb 12 hónap lehet. Sok
esetben a letevők ki is használják a rendelkezésükre álló maximális időtartamot, sőt
esetenként új közraktári szerződést kötnek ugyanazon árura, amelynek hátterében általában
hitel visszafizetési nehézségek állnak. A feldolgozott adatok szerint 2014-ben a
közraktározási idő az előző évhez képest átlagosan 7 héttel meghosszabbodott.

5

