A közraktározási piac
2015. évi adatai

Az alább közölt adatok forrása a közraktározás-felügyeleti tevékenység során végzett
adatgyűjtés és adatfeldolgozás. A közraktározási piac szereplőinek csekély száma miatt és
egyedi statisztikai adataik védelme érdekében részletesebb adatok nyilvánosságra nem
hozhatók.

1. Közraktárak száma
2015. évben három vállalkozás végzett közraktári tevékenységet, a közraktári tevékenység
befejezését egyetlen vállalkozás sem kezdeményezte, és új közraktár engedélyezésére sem
került sor.

2. A kibocsátott közraktárjegyek forgalmának alakulása
A kibocsátott közraktári jegyek értéke 2015-ben 76,63 milliárd forint volt, ami az előző év
adataihoz képest kismértékű növekedést mutat. A számok tükrében megállapítható, hogy az
elmúlt évben a közraktározási piac forgalomcsökkenése megállt.

Becslések szerint a 2015-ben kibocsátott közraktári jegyek mintegy 60-70%-a nyújtott
fedezetet valamelyik hitelintézet által finanszírozott kölcsönügylethez. Az országban összesen
13 hitelintézet kb. 50 milliárd forint összegű kölcsönt nyújtott a közraktározást igénybe vevő
letevők számára. A közraktári jegy zömében rövidlejáratú hitel fedezeteként szolgált, de
néhány bank sikeresen használta fel az MNB Növekedési Hitelprogram második szakasza
keretében is.
A közraktárak a forgalom kb. 30-40%-át kitevő mértékben olyan nagyobb tőkeerejű
vállalkozásokkal álltak kapcsolatban, amelyek a közraktári jegynek nem a zálogfedezet
funkcióját használják ki, hanem a közraktározás által nyújtott biztonságot, kényelmet,
garanciát.
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3. A közraktárak ügyfélszámának változása

Az elmúlt évben a közraktári ügyfelek száma kis mértékben tovább csökkent, azonban a
csökkenés nem minden árucsoportban figyelhető meg. Míg az élelmiszereket és az ipari
termékeket közraktározók száma 2015-ben csökkent, addig a gabonát közraktározó ügyfelek
száma növekedett.

4. Közraktározott áruk összetételének változása

A közraktárban elhelyezett termékek között az elmúlt évben is a gabona félék (étkezési- és
takarmánybúza, kukorica, egyéb kalászosok) aránya dominált, ez az árucsoport az összes
áruérték 61 %-a volt, a volumenét tekintve közel 1 millió tonna mennyiségben. Az előző
évhez hasonló mennyiségű, közel 175 ezer tonna olajos mag került a közraktárakba, amely az
összes áruérték 27 %-át tette ki. 2014. évhez képest jelentős csökkenés volt tapasztalható a
feldolgozott élelmiszerek és az ipari termékek részesedésében.
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A közraktározott búza és a kukorica aránya az utóbbi években kismértékben növekedett. Az
élelmiszeripari letevők számának csökkenése az árucsoport részarányának csökkenésében is
megfigyelhető.

Magyarországon 2015. évben a búza termésmennyisége közel azonos volt a 2014. évben
termelt mennyiséggel, a közraktározott búza mennyisége ugyanakkor növekedett; az országos
termés kb. 8 %-a került közraktárakba. A 2015. évi felvásárlási ár változása csekély volt, így a
mennyiségi növekedés az értékadatok növekedésében is megfigyelhető.
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A 2015. évben az országban betakarított kukorica mennyisége az előző évhez képest - a nyár
eleji hőség és a csapadék hiánya miatt - kb. 30 %-kal csökkent, azonban a közraktározott
kukorica mennyisége a 2014. évivel közel azonos szinten maradt. Az értékben mért részarány
2,34 %-os növekedése a felvásárlási ár növekedésének hatását tükrözi. A kukorica
vonatkozásában is elmondható, hogy az országos termés 8 %-a közraktárba került.

A közraktárakba betárolt olajos magvak - zömében napraforgó és repce - arányának az összes
közraktározott termékhez viszonyított csökkenése az elmúlt évben megállt. Az értékben mért
kis mértékű növekedést a felvásárlási ár növekedése magyarázza.
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5. Közraktározási módok alakulása
A közraktárba szánt 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.

6.

Közraktározási idő

A tárolás ideje a közraktározásról szóló törvény szerint legfeljebb 12 hónap lehet.
A letevők sok esetben ki is használják a rendelkezésükre álló maximális időtartamot, sőt
esetenként új közraktári szerződést kötnek ugyanazon árura. Tapasztalataink alapján az ilyen
esetek hátterében az áll, hogy a közraktározott áru fedezetével folyósított hitel egy éven túl
nyúló időszakra biztosított hitelkeret része vagy esetenként valamely kedvezményes
hitelkonstrukció keretében biztosított kölcsön. A mezőgazdasági hitelezésben az elmúlt
időszakban a rövid lejáratú forgóeszköz hiteleket jellemzően felváltották a hosszabb lejáratú
hitelek és azon belül is az NHP hitelek aránya növekedett.
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