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Tomi emlékének  

 

 

 

 
Isten arca volt, 

Mely mosolyogva hívón rám hajolt. 

Én mentem, és most fényözönben élek, 

És nem vagyok más csupán tiszta lélek! 

Sziromhullás volt, árnyékom lehullt, 

A szemetek hát könnybe miért borul? 

Ha emlegettek, nyomban ott leszek, 

De fáj, ha látom omló könnyetek. 

Nevem kimondva mosolyogjatok, 

S a fényem áldás lesz rajtatok. 
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1. BEVEZETÉS 

„Velünk született tulajdonságunk, hogy a 
dolgok kutatását ismertebbekb�l kiindulva 
folytassuk a kevésbé ismertek irányába.”  

(Dante) 

Értekezésem az Európai Unió gabonapiaci szabályozási eszközének egy nagy múlttal rendelkez� 
elemét, a gabonaintervenciót taglalja. A gabonaintervenció egy olyan támogatási forma, amely 
hatását nem csak az intervenció keretében felvásárolt árun fejti ki, hanem közvetett módon az egész 
gabonapiaci mechanizmus árképzési rendszerét támogatja meg. Így nem csak a támogatásban 
közvetlenül részt vev�k, hanem az összes kínálati pozícióban lév� szerepl� élvezi annak 
biztonságot adó hatását. Magyarország az EU csatlakozást követ� két évben a gabonaintervenció 
meghatározó szerepl�jévé vált, így kit�n� lehet�séget teremt a rendszer elemzésére. (RIEGER 
2007b)  

A gabonaintervenció az Európai Unió piaci zavar elhárítása érdekében alkalmazott 
piacszabályozási eszköze, amelynek célja a gabonapiac stabilizálása és a gabonaszektor 
mez�gazdasági termel�inek megfelel� életszínvonal biztosítása. Az intervenció során az Unió az 
intervenciós ügynökség segítségével szigorú el�írások szerint jár el. Az intervenciós felvásárlás 
során az Unió vállalja, hogy az intervenciós id�szakon belül felajánlott, a közösségben megtermett 
homogén és tehermentes, a minimális min�ségi és mennyiségi követelményeknek megfelel�, 
intervenciós körbe tartozó gabonát megvesz bármely árutulajdonostól intervenciós áron.  
A felvásárolt termény intervenciós raktárakban kerül elhelyezésre, majd uniós el�írások szerint, 
pályázatok révén kerül ismét forgalomba a közösségi piacon vagy exportra, továbbá 
élelmiszersegély alapja lehet.  

A gabonaintervenciós szabályozás alapjait a gabonapiaci rendtartásról szóló 120/1967-es rendelet 
fogalmazta meg, több módosítás után nyerte el mai formáját, és jelenleg is jelent�s módosítási 
törekvések jellemzik, amelyet az Unió 2004-es b�vítése indukált.  

Uniós csatlakozásunk el�tt a szakért�k azt hangoztatták, hogy a gabonaágazat a csatlakozás 
nyertes területe lesz. Gabonatermeszt�ink hittek abban, hogy az Európai Unió kiszámítható 
szabályozási alapot jelent a gabonaágazatnak. Jelenleg viszont éppen a sokat dics�ített 
kiszámíthatóság szenved csorbát. Az EU az eredeti reformintézkedési csomagtól eltér�en, s�t a 
gazdasági év közepén avatkozik be a gabonaintervenció folyamatába és tesz megszorító 
intézkedéseket, amely nem kis felháborodás forrása. Ahhoz, hogy megértsük, mi motiválta az Uniót 
az intervenció szigorításának megtételére, ismernünk kell a 2004/2005. és 2005/2006. évek1 magyar 
gabonaintervenciós gyakorlatát.  

Szerencsés –avagy szerencsétlen– egybeesés, hogy hazánk abban az évben vált az Európai Unió 
tagjává, amikor rekord mennyiség� gabona termett az országban, valamint a világ gabona 
termésmennyisége is kimagasló volt, amely alacsony gabonaárakat eredményezett. Az EU 
gabonaintervenciós rendszere révén a világpiaci és a hazai gabonaáraknál magasabb intervenciós ár 
korlátlan gabonamennyiségre fizet�képes keresletet jelentett. Nem volt meglep�, hogy a 
gabonatulajdonosok éltek a gabonaintervenció nyújtotta lehet�séggel, és árujukat nem a 
szabadpiacon értékesítették, hanem a Hivatalnak kínálták.  

                                                 
1 A továbbiakban „év” alatt gazdasági évet értek, amely gabonaféléknél július 1-t�l június 30-ig terjed� id�szakot jelent.  
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A magyar intervenciós felvásárlást és készleteket az uniós gabonaintervenciós számadatokkal 
összehasonlítva szembet�n� a fölényünk. A 2004/2005. évben 3,9 millió tonna gabona került 
Magyarországon az intervenciós raktárakba, ugyanakkor a többi tagállamban 7,2 millió tonna 
gabonát vásároltak fel. A kukorica külön figyelmet érdemel, a teljes uniós kukorica intervenció 93 
százaléka származott hazánkból. Az év végén a gabonaintervenciós készlet 40 százaléka 
Németországban, 25 százaléka Magyarországon, 16 százaléka Franciaországban, a maradék 20 
százalék a többi tagállamban helyezkedett el. A 2005/2006. év ismét magas magyar 
gabonaintervenciós részvételt hozott. Magyarországon 4,2 millió tonna gabona került az intervenció 
keretében felvásárlásra, a maradék 24 tagállamban ugyanekkor 4,3 millió tonna. Az Unióban 
felvásárolt kukorica 85 százaléka származott hazánkból. Az év végén a gabonaintervenciós készlet 
szempontjából Magyarország átvette a vezet� szerepet a 7 millió tonnát meghaladó készletével, 
amely 51 százalékot jelentett. Németország ekkor a teljes intervenciós készlet 25, Lengyelország 6 
százalékát készletezte, a maradék 19 százalék a többi tagállamban lokalizálódott. Ugyanekkor a 
kukoricakészlet 91 százaléka volt hazánkban felhalmozva. A 2006/2007. évben a piaci árak az 
intervenciós ár fölé emelkedtek, az intervenció inaktív piaci szerepl� maradt. Megindult az 
intervenciós készletek apadása, amely jelenleg is tart. A gabonaintervenció a 2007/2008. évben is 
inaktív piaci szerepl�.  

A felvásárolt termékkör szerkezete alapján Magyarország különbözik az uniós átlagtól.  
A hazánkat nem tartalmazó tagállamok esetében az intervenciós készletek sorát a búza nyitja, 
amelyet az árpa majd a rozs követ, a kukorica csupán a negyedik helyen áll. A teljes unióban is a 
búzaintervencióé a vezet� szerep, amelyet a kukorica, majd az árpa követ. Ezzel szemben 
Magyarországon szembet�n� a kukoricaintervenciós készletek abszolút fölénye.  

Összegezve a 2004-es EU b�vítés intervencióra gyakorolt hatását, az újonnan csatlakozott országok 
a csatlakozást követ�en nagyobb arányban részesedtek az intervenciós felvásárlásokban és 
készletekben, mint ami a termésmennyiség alapján reális lett volna. Korábban az Unióban nem volt 
jellemz� a kukoricaintervenció, 2004. után azonban az intervenciós kukoricakészletek olyan 
mértéket öltöttek, amely elgondolkodtatta a szakembereket. Els�sorban Magyarország intervenciós 
magatartása okozott meglepetést. Az Unió a 2007-ben csatlakozott országoktól Magyarországhoz 
hasonló intervenciós magatartást várt, amely választ ad az EU gyors, intervenciót korlátozó 
intézkedéseire.  

Az intézkedés szükségességét azonban a 2006. második felét�l megmutatkozó piaci történések 
megkérd�jelezik. A piaci árak ugyanis megemelkedtek, jóval az intervenciós ár felett mozognak, 
ilyen feltételek mellett nincs igény az intervencióra, jelenleg további készlethalmozódástól sem kell 
tartani. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi piaci helyzet kiváló alkalom arra, hogy az EU kivárjon, az 
intervenció azonnali szigorítása helyett átgondoltam döntsön a gabonaintervenció további sorsáról. 
Úgy is fogalmazhatok, hogy az Unió a jelenlegi helyzettel id�t nyert. Jelenleg semmi nem sürgeti a 
kukoricaintervenció (vagy a teljes gabonaintervenció) eltörlését, így alaposabb vizsgálatok és 
elemzések elvégzésére nyílik lehet�ség, amely lehet�séget adhat egy új, a XXI. században, 27 
tagállam esetében is eredményesen m�ködtethet� gabonaintervenciós rendszer kialakítására.  
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1.1. A téma aktualitása és jelent�sége  

A téma jelent�ségét az adja, hogy Magyarországon magas a gabonafélék vetésterületének teljes 
vetésterülethez viszonyított részaránya (a szántóterület csaknem 60 százalékán termesztjük), az 
ágazatban közvetlenül vagy közvetetten foglalkoztatottak száma is számottev�, továbbá jelent�s, a 
hazai szükségletet jóval meghaladó gabonát termel az ország. A gabonafelesleg hagyományosan 
exporttal válik levezethet�vé, 2004 óta a gabonaintervenció további alternatívát jelent a felesleg 
id�leges kezelésére. A gabonaintervenció el�nye, hogy az id�járás okozta évenkénti 
terméskülönbségeket kompenzálni képes, egy jó termés� évben felvásárolt gabona az intervenciós 
raktárból egyszer� és gyors módon kerülhet vissza az Unió piacára egy kés�bbi gabonahiányos 
id�szakban.  

A téma aktualitása abban rejlik, hogy a gabonaintervenció jelenleg az Unió figyelmének 
középpontjában van. Az elmúlt évben a kukoricaintervenció szigorítása, majd eltörlése körül 
forogtak az események, jelenleg pedig a gabonaintervenció további módosítása van porondon.  
A gabonaintervenció jöv�beli átalakítására számtalan alternatíva létezik, egymással gyökeresen 
ellentétes vélemények csapnak össze, a gabonaintervenció megszüntetése és a változatlan fenntartás 
a két széls� nézet. Az uniós szakemberek egy része ugyanis úgy gondolja, hogy a 
gabonaintervenció már nem tölti be azt a szerepet, amelyre eredetileg létrehozták, nem jelent 
biztonsági hálót, nem képes stabilizálni a piacot és ezért szükséges drasztikus átalakítása, akár teljes 
megszüntetése. Mások (els�sorban azon tagállamok szakemberei, ahol a gabonaintervenció 
jelent�s- így hazánk is) ragaszkodnának az intervencióhoz, mert a gabonapiac szükséges és ezért 
fenntartandó intézményének tartják. Vannak, akik csak a kukoricaintervenció eltörlését 
szorgalmazzák, mások egyetlen gabonára sz�kítenék az intervenciót, tagállamonként differenciált ár 
alkalmazását vagy csak néhány tagállamra kiterjed� intervenciót tartanák megoldásnak.  

A gabonaintervenció sorsa még nem d�lt el, jelenleg a „Health Check”-ben került el� ismét a 
kérdés. A magyar érdek egyértelm�en a rendszer fenntartása, így fontos, hogy szakembereink 
megfelel� érveket tudjanak felsorakoztatni a fenntartás mellett. Értekezésem ehhez is ötletekkel 
szolgál.  

1.2. Célkit�zések  

Disszertációm elkészítése során célom, hogy megismerjem és bemutassam a gabonaintervenciós 
rendszer lényegét, irodalmi hátterét, múltját és jelenlegi helyzetét, valamint a jöv�beli 
kilátásokat. Rávilágítsak a gabonaintervenció jelenlegi problémáira, a rendszert érint� veszélyekre 
és az intervencióban rejl� lehet�ségekre. Áttekintsem és elemezzem a gabonaintervencióval 
kapcsolatos szakirodalmat, kutatási anyagokat, szakért�i hozzászólásokat és joganyagokat.  
A gabonaintervenció nem egy önálló szabályozási eszköz, hanem egy szabályozási rendszer eleme, 
ezért célom a közös agrárpolitika és a gabonapiaci szabályozás alapjainak és fejl�désének 
megismerése is.  

További célkit�zésem Magyarország gabonapiaci helyzetének bemutatása a világ és az Unió 
gabonatermesztésében elfoglalt helye, a magyar gabonatermesztés és gabona felhasználás 
segítségével. Hazánk évente eltér� mennyiség� gabonafelesleget termel, ennek levezetése exporttal 
történhet meg, uniós csatlakozásunk óta az intervenció nyújt további alternatívát. Értekezésemben 
ennek elemzésére is kitérek.  

Célom az EU csatlakozás el�tti magyarországi gabonafelvásárlások és az uniós norma szerinti 
hazai intervenció gyakorlati megvalósulásának elemzése a piaci felvásárlási árak és a meghirdetett 
árak alakulásának függvényében. Az uniós gabonaintervenciót részletesebben kívánom értékelni.  
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Célom a magyar gabonaintervenció elhelyezése az Európai Unió gabonaintervenciójában. 
Bemutatni kívánom több éves adatok segítségével az Unió gabonafelvásárlási gyakorlatát, valamint 
célom egy uniós gabonaintervenciós készlet prognózis felállítása. Az elmúlt id�szakban a 
kukoricaintervenciót érint� reformtörekvések kerültek napirendre az Unióban.  
A kukoricaintervenció megszüntetésének egyik érve, hogy a keleti kib�vítéssel drasztikusan 
emelkedtek az intervenciós készletek. Célom annak megvizsgálása, hogy indokolt-e a 
készlethalmozódásra hivatkozva a gabonaintervenció szigorítása és a kukoricaintervenció eltörlése. 
Ennek kapcsán elemzem a keleti kib�vítés hatását a felvásárlásokra, a felvásárolt 
termékmennyiségre és termékkörre.  

Értekezésemben célkit�zésem annak vizsgálata, hogy mit jelent a gabonaintervenció egy 
tagállam számára és mit jelent egy tagállam intervenciója az EU számára. Egyúttal arra a 
kérdésre is választ keresek, miért érdemes jól m�ködtetni az intervenciós rendszert. Mindehhez 
Magyarország els� három intervenciós évét használom fel. Ennek keretében célom annak 
meghatározása, hogy gabonaágazatunk mekkora plusz bevételre tett szert az intervenció révén az 
intervenció nélküli állapothoz képest. Az els� uniós évünkben sokat hallhattuk a kritikát, hogy nem 
a kell� gabonamennyiség került intervenciós felvásárlásra a raktárkapacitás hiány, a felvásárlást 
végz� Hivatal késleked� magatartása miatt. Meghatározom, hogy mekkora árumennyiség 
felvásárlására lett volna lehet�ség (ez egy potenciális intervenciós árualapnak, a folyamat tökéletes 
intervenciónak tekinthet�), továbbá ez milyen mérték� pluszt jelentett volna a gabonaágazat 
számára. Egy átlagos termés� hazai gabonapiaci év potenciális intervenciós árualapjának 
meghatározása is célom.  

Mindezek után annak meghatározása is célkit�zésem, hogy az intervenció okozta pozitívumok mely 
piaci szerepl�knél realizálódtak, és ki fizette meg az intervenció árát. Továbbá mely réteg nyerhetett 
volna még többet azzal, ha a tökéletes intervenció megvalósul. Az intervenciót uniós és hazai 
költségvetési oldalról is célom értékelni. Emellett további alternatív kimenetelt is célom 
érint�legesen elemezni, amely befolyásolta az intervenció alakulását.  

Fentiek alapján értekezésemben arra a kérdésre keresem a választ, hogy a gabonaintervenció 
betölti-e a szerepet, amelyre létrehozták, biztonsági háló szerepet tölt-e be, stabilizálja-e a piacot és 
a gabonafélék piaci árait, megakadályozza-e a piaci árak esését, azaz jól m�ködik-e a rendszer. 
Van-e alapja annak az uniós kritikának, hogy a gabonaintervenció veszélyezteti a piac stabilitását és 
hosszabb távon nem indokolt a fenntartása. Vagyis van-e a gabonaintervenciónak létjogosultsága 
az Európai Unióban.  

Végezetül a gabonaintervenció elméleti hatásmechanizmusával is célom megismertetni az 
olvasót annak érdekében, hogy a lehet� legszélesebb képet nyújtsam a témáról.  
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS  

„Amíg meg nem ismerjük a tényeket, tartsuk 
csukva a szánkat, és ne mártsuk be tollunkat 
a tintába.”  

(A. J. Carlos) 

Dolgozatom „Irodalmi áttekintés” cím� fejezete az áttanulmányozott szakirodalom értékelését, a 
témában nyilatkozó szakemberek megállapításainak és véleményének kritikai elemzését 
tartalmazza.  

2.1. A gabonapiaci beavatkozások fejl�déstörténete  

Els�ként az Európai Unió és Magyarország gabonafelvásárlási rendszerének elméleti hátterével 
foglalkozom. Az uniós gabonaintervenció bemutatását a KAP és reformjainak rövid ismertetése 
el�zi meg, majd a gabonapiaci szabályozás és a reformok gabonaintervenciót érint� hatásai 
következnek. Magyarországon 2004 el�tt is volt garantált áras felvásárlás és „intervenció”, amely 
rendszer bemutatásra, majd az uniós intervencióval összehasonlításra kerül. Minden alfejezet 
tartalmazza a szakemberek témával kapcsolatos megállapításait, észrevételeit.  

2.1.1. Az Európai Unió közös agrárpolitikája  

SZ�KE [2007] el�adásában kifejtette, hogy a gabonaintervenció nem egy önálló szabályozási 
eszköz, hanem egy szabályozási rendszer eleme. Ahhoz, hogy a lehet� legjobban megismerjük 
ennek az elemnek a hatásmechanizmusát, a teljes szabályozást szükséges megismernünk. Ennek 
fényében disszertációm a KAP bemutatásával indul.  

2.1.1.1 A közös agrárpolitika alapjai  

Az Európai Unió agrárpolitikája, a közös agrárpolitika (Common Agricultural Policy- CAP, 
továbbiakban KAP) az Európai Unió egyik legrégebbi közös politikája, a legbonyolultabb területe. 
(HALMAI 2002) 

Az elmúlt század ötvenes éveiben Nyugat- Európában a mez�gazdasági termelés nem indult kell� 
fejl�désnek. Az agrárgazdaság nem tudta el�állítani a bels� fogyasztást kielégít� élelmiszereket, így 
folyamatos volt az élelmiszerimport-függ�ség. Bár a Közösséget alapító országok mindegyike 
támogatta az agráriumot, de különböz� módszerekkel és nem megfelel� hatékonysággal. Az alapító 
Hatok elszánták magukat a probléma megoldására. Bár mez�gazdaságuk jelent�sen különbözött, ez 
mégsem volt akadálya a közös politika megfogalmazásának. (EURÓPAI UNIÓ BIZOTTSÁGA 
2005) A KAP gondolata els�ként az 1955. évi Messinai Konferencián merült fel, eredetét az 1958-
as Római Szerz�dést�l lehet számítani. (HALMAI 2002) A KAP-ot szupranacionális politikának 
szánták, így a tagállamok különböz� szabályozásának leépítését is megkövetelték. Egy olyan 
eszköznek tervezték, amely egy sajátos, multifunkcionális mez�gazdasági modell, HALMAI [2002] 
megfogalmazásában „európai modell” létrehozását teszi lehet�vé. A szerz� ez alatt azt értette, hogy 
az EU országokban az agrártermelés célja nemcsak a végtermék el�állítása, hanem a vidék 
arculatának meg�rzése, környezeti javak el�állítása.  
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A KAP céljait a Római Szerz�dés 39. cikkelye fogalmazta meg:  

� a mez�gazdaság termelékenységének emelése,  
� a mez�gazdaságban dolgozók számára megfelel� jövedelem és életszínvonal biztosítása,  
� az agrárpiacok stabilizálása,  
� az élelmiszerellátás biztonságának garantálása,  
� a fogyasztók méltányos áron történ� ellátása. (EUVONAL 2003) 

Steve Fisher, a Brit Nagykövetség gazdasági ügyekért felel�s els� titkára szerint az öt alapelv 
közül az elmúlt ötven évben leginkább a megfelel� életszínvonal biztosítása dominált a többi 
rovására. Nem vitatja, hogy a mez�gazdaságból él�k jogosultak a tisztességes életszínvonalra, de 
nem gondolja, hogy ennek megvalósítására a KAP jelenlegi formájában hatékony eszköz lenne. 
(TÓTH 2006) 

A KAP három alapvet� elv megvalósítására törekszik:  

� Egységes piac elve: A piac egységessége azt jelenti, hogy a tagországok egységes bels� 
piacot alkotnak, határain belül a termékek és az áruk szabadon mozoghatnak, a bels� 
kereskedelmet sem vámok, sem egyéb korlátok nem terhelik. Megvalósításához közös árak 
és versenyszabályok bevezetése a hatósági egészségügyi, növény-egészségügyi el�írások 
összeegyeztetése és a stabil valutaárfolyamok fenntartása vált elengedhetetlenné. A piac 
egysége az Unió egész területén azonos szabályozók alkalmazásából következik. 

� A közösségi preferencia elve: A közösségi preferencia logikus következménye a közös 
agrárpiac megalkotásának. A szabályozás kimondja, hogy a Közösségen belül termelt 
mez�gazdasági termékek els�bbséget élveznek az importtal szemben. Az olcsó import miatt 
a bels� piac védelmére importkorlátozások, lefölözések, importvámok szolgálnak.  

� A pénzügyi szolidaritás elve: Minden közös politika pénzbe kerül, ezért a költségeket is 
következetesen és közösen kell megosztani.  

A tagállamok rövid átmeneti id�szak után, 1962-ben építették ki a közös agrárpolitikát. A szerz�dés 
úgy rendelkezett, hogy a Tanács a KAP céljai elérését szolgáló eszközöket szabadon választhatja 
meg. (Közösségi eszközökkel befolyásolják a termelést és értékesítést: a termékekre intézményes 
árakat határoznak meg, intervenciós felvásárlásra, közvetlen támogatásra, export- import 
szabályozásra, stb. van lehet�ség.) Mindez úgy valósult meg, hogy a f� mez�gazdasági termékekre 
egységes piaci szabályozást, közös piaci szervezetet (Common market organisations, CMO), 
más néven rendtartást hoztak létre. Ez olyan szabályok és mechanizmusok együttese, amelyek 
meghatározott termék vagy termékcsoport piacának szabályozását szolgálja. Egyúttal azt is jelenti, 
hogy termékenként változhat, igazodva az adott termék el�állítási, felhasználási, külkereskedelmi, 
stb. sajátosságaihoz. (HALMAI 2002) Ezeket nevezzük az agrárpolitika els� pillérének, amelyek a 
KAP kiadások jelent�s részét felemésztik. (EURÓPAI UNIÓ BIZOTTSÁGA 2005) 

A KAP finanszírozására 1962-ben hozták létre az Európai Mez�gazdasági Orientációs és 
Garanciaalapot (EAGGF vagy EMOGA), amelynek Garanciarészlege a piacpolitika, Orientációs 
részlege az agrár-struktúrapolitika anyagi hátterének biztosítását szolgálta. (HALMAI 2002)  
Az Unió 2005-ben két új alapot hozott létre a KAP finanszírozására, az Európai Mez�gazdasági 
Garanciaalapot (EMGA) és az Európai Mez�gazdasági Vidékfejlesztési Alapot (EMVA). 
(EURÓPAI UNIÓ BIZOTTSÁGA 2005) 

A termel�k, gazdálkodók legfontosabb kötelezettsége, hogy betartsák a KAP által el�írt 
szabályokat. A végrehajtást pedig szigorúan felügyelni és ellen�rizni kell, ezért m�ködtetéséhez EU 
szint� és tagországi intézményi hátteret hoztak létre.  
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2.1.1.2 A KAP reformok  

A szabályozó eszközök alkalmazása azt eredményezte, hogy míg a KAP bevezetése el�tt több 
mez�gazdasági termékb�l importra szorult, a Közösség hamarosan önellátó lett, majd export�rré 
vált. Évr�l-évre nagyobb mérték� lett a túltermelés, egyre többe került a KAP. A nyolcvanas 
években megpróbálták korrigálni a KAP rendszerben jelentkez� hibákat. Ez els�sorban az 
intézményes árak és támogatások csökkentését, az el�állítható termékek mennyiségének 
korlátozását jelentette. A területük egy részének önkéntes pihentetését vállaló termel�ket közvetlen 
támogatásban részesítették. A korrekciós intézkedések azonban nem oldották meg a rendszer 
alapvet� problémáit. Tovább nehezítette a helyzetet az újabb mez�gazdasági országok 
(Spanyolország és Portugália) uniós felvétele. A 90-es években az agrárpolitikára fordított 
költségvetési összeg drasztikus emelkedése mellett (az EU költségvetés kétharmadát tette ki) egyre 
több támadás is érte az USA és a GATT egyezményt aláíró országok részér�l. Egyre több indok 
volt az agrárpolitika megreformálására. (EURÓPAI UNIÓ BIZOTTSÁGA 2005)  

Az 1992-es reform (MacSharry- terv vagy reform) alapvet� törekvése a támogatások elválasztása a 
termelést�l, a támogatások és készletek csökkentése volt az ár- és jövedelempolitika szétválasztása, 
az árak csökkentése (közelítve a világpiaci árhoz) révén. A túltermelést területpihentetéssel (set 
aside), kvóták fenntartásával és az állats�r�ség szabályozásával próbálta csökkenteni. Új célként 
megjelent a környezetbarát termelés támogatása, az agrárstruktúra javítása, valamint erd�sítési 
programok születtek. A reformtól azt várták, hogy a termelés szintje a bels� kereslethez igazodik, a 
készletek reális szintre csökkennek, és a költségvetési kiadások is apadnak. (POPP 2003) 

A reform nem oldotta fel a feszültségségeket, s�t a keleti kib�vítés várt következményei tovább 
er�sítették azt. A Bizottság a berlini csúcson hosszú vita után, 1999-ben elfogadta a KAP újabb 
reformjára vonatkozó elképzeléseit, amelyet az Agenda 2000 részeként – amely egy teljes 
gazdaságfejlesztési terv volt,- tett közzé. Az intézkedések hét évre (2000-2006) vonatkoztak.  
A reform célja az európai mez�gazdaság nemzetközi versenyképességének fokozása, az európai 
mez�gazdasági modell fenntartása, a WTO követelményeknek való megfelelés biztosítása, valamint 
a kib�vítésre való felkészülés volt. Alapvet�en az 1992-ben hozott intézkedéseket fejlesztette 
tovább. Tovább csökkentette a bels� árakat, kiemelt szerepet kapott a vidékfejlesztés, a termelés 
intenzitásának csökkentése, a környezetvédelmi szempontok figyelembe vétele. Meghatározó 
szempont volt, hogy az agrárkiadások nem növekedhettek. A tagországok nagyobb beleszólást 
kaptak a támogatások elosztásába. A külpiaci szabályozás a WTO- kötelezettségekkel összhangban 
került megfogalmazásra. Specifikus vámok kerültek bevezetésre a korábbi lefölözések helyett, az 
exporttámogatás csökkentett mértékben fennmaradt. (EUVONAL 2003) Az 1992-es KAP reform 
kezdeményezte, majd az AGENDA 2000 tette a vidékfejlesztést a KAP második pillérévé. 
(EURÓPAI UNIÓ BIZOTTSÁGA 2005) 

A reformok ellenére a szántóföldi növénytermesztés továbbra is a KAP legjobban támogatott 
területe maradt. Az Egyesült Királyság már az elfogadáskor hiányosnak találta az 1999-es reformot, 
egy jóval radikálisabbat tartott volna ésszer�nek. Az olaszok is ezen az állásponton voltak. Velük 
szemben állt a francia, spanyol, görög, portugál és ír álláspont, amely szinte minden változtatási 
javaslatot elutasított. MacSherry, a volt mez�gazdasági f�biztos amiatt bírálta a reformot, mert 
szerinte nem szabadott volna limitálás nélkül közvetlen támogatást nyújtani. (TÓTH 2001) 
LACZKÓ - SZ�KE [2000] az AGENDA legnagyobb ellentmondásának tartja, hogy a reform a 
szántóföldi növénytermesztésen belül éppen a gabonafélék támogatási pozícióján javított (holott 
ezek termelését kellett volna visszaszorítani), az olajos és fehérjenövények helyzetén (amelyb�l az 
Unió nem volt önellátó) pedig rontott. Véleményük szerint az EU rosszul reagált a túltermelési 
helyzetre: az exportlefölözés és exportár drágítás tovább emelte a belpiaci árakat, az Unió 
mérsékelte az ugaroltatási arányt, valamint csökkentette az intézményes árakat, miközben 
kompenzációt biztosított. Mindezek együttesen további túltermelést generáltak.  
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Összegezve mindkét reform elmaradt az el�zetes várakozásoktól. Nem nyújtott megoldást a 
problémákra, nem orvosolta a világpiaci és a közösségi árak közötti különbségeket és a 
termékfeleslegeket sem sz�ntette meg. RUTHNER [2003]-hez hasonlóan úgy gondolom, ennek az 
volt az oka, hogy az agrártámogatásban érdekelt réteg befolyásolta a változtatásokat, szembeszállt a 
reform törekvésekkel.  

Az AGENDA 2000 félidej� felülvizsgálatára 2003-ban került sor, azonban a felülvizsgálat 
reformba torkollott, amit az EU Tanácsa 2003-ban fogadott el. Ezt a túltermelés veszélye, 
környezetvédelmi problémák, küls� nyomás (világpiaci változások, a GATT Uruguayi 
Fordulójának támogatás- és exportszubvenció csökkent� el�írásai, valamint az USA 
agrárpolitikájának változása) és a 2004-es EU b�vítés is sürgetett. A reform 2003-tól 2013-ig 
meghatározza a közösség mez�gazdasági stratégiáját. A reform célja a túltermelés elkerülése, a 
mez�gazdasági termel�k versenyképességének növelése és stabil bevételek biztosítása.  
A piacszabályozási intézkedések gyengülése és a közösségi árak világpiaci árakhoz való közelítése 
jellemzi, amely egyúttal azt eredményezi, hogy a termel�k nagyobb áringadozásnak vannak kitéve, 
jövedelmük bizonytalanabbá válik. A reform legfontosabb intézkedése az összevont 
gazdaságtámogatás felállítása, amely az els� igazi „decoupling”-ot jelenti a KAP története során.  
A termel�k alanyi jogon kapnak támogatást, függetlenül a termelést�l és a megtermelt termékt�l, 
vagyis megszünteti a kapcsolat a pénzügyi támogatás összege és a termelés volumene között.  
A támogatást az „egységes területalapú támogatási rendszerben” (Arable Area Payments) 
folyósítják, amelynek két formája alakult ki, az SPS (Single Payment Scheme) és a SAPS (Single 
Area Payment Scheme). Az SPS formát az EU-15-ben 2005-2007 között volt kötelez� bevezetni 
(mind a 15 tagállamban bevezették 2006-ig), a 2004. után csatlakozó országoknak pedig 2007-2009 
között. A SAPS az új csatlakozó országok számára átmenetileg biztosított rendszer, amely bizonyos 
könnyítést tartalmaz (például nem ír el� kötelez� területpihentetési kötelezettséget a támogatáshoz). 
A reform továbbra is el�írja a területpihentetési kötelezettséget. Az intervenciós szabályok, piaci 
támogatási intézkedések, export-visszatérítések és termelési visszatérítések harmonizálására is sor 
kerül. A reform hatására er�södik a vidékfejlesztés és környezetvédelem jelent�sége.  

RUTHNER [2003] a reformtól azt várta, hogy a túltermelés, a költségvetési kiadások 
csökkenéséhez vezet azáltal, hogy a termelést�l függetlenné vált támogatás hatására a termel�k 
szabadon (a piaci kereslet-kínálat függvényében) dönthetnek arról, mit termeljenek. Az FVM 
[2006a] tanulmánya szerint a KAP a reformot követ�en költségvetési szempontból stabillá és 
ellen�rzötté vált. 2006-ban a KAP az EU költségvetésének 40 százalékát tette ki (1990-ben 65 
százalékát), továbbá kompatibilissé vált a tisztességes piaci verseny nemzetközi szabályaival (WTO 
szabályok). Ezzel szemben Steve Fisher, a Brit Nagykövetség gazdasági ügyekért felel�s els� 
titkára er�sen bírálta a közös agrárpolitikát. A legjelent�sebb bírálat, hogy még mindig nagyon 
drága. Kritikája szerint a KAP az EU legszegényebb fogyasztóit és tagállamait sújtja a 
legkeményebben azáltal, hogy �k azok, akik jövedelmük nagyobb hányadát költik élelmiszerre, 
miközben a KAP hatására az élelmiszerárak egyre emelkednek, körülbelül 17 százalékos 
„fogyasztási adónyi” pluszköltséget jelent a fogyasztóknak. A KAP környezeti pozitívuma, hogy a 
gazdálkodóknak valamennyi uniós el�írásnak meg kell felelniük ahhoz, hogy jogosultak legyenek a 
támogatásra. De ezt sokkal közvetlenebb és pozitívabb módon is meg lehetne valósítani. Negatív 
hatás továbbá, hogy a fokozott termelés kedvez�tlenül befolyásolja a vízmin�séget, a természetes 
él�helyeket és túlzott a szennyez�dés kibocsátás is. Mez�gazdasági szempontból a KAP torzítja a 
termelési szokásokat, a termel�k a támogatásokat követik. Az ártámogatási mechanizmus gátolja a 
hatékony, versenyképes gazdaságok m�ködését is, az EU- versenyképesség nem szerepel a 
prioritások között.  

A gabonapiaci szabályozás felülvizsgálata jelenleg is folyik a Health Check keretében, ennek 
aktuális, értekezésem szempontjából lényeges részleteit a jöv�t elemz� fejezetben ismertetem.  
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2.1.2. A gabonaintervenció helye a gabonapiaci szabályozásban  

2.1.2.1 A gabonafélék piaci szabályozása  

Az Európai Unió mindig is kiemelten kezelte a gabona alapú termékek el�állításának és 
kezelésének kérdését. Nem meglep� ezért, hogy az egyik legkorábbi piacszabályozási modell a 
gabonapiaci szabályozás lett, amelynek els� gondolatait a 19/1962. EGK rendelet fogalmazta meg, 
de a 120/1967-es rendeletet tekintjük az egységes gabonapiaci rendtartás alapjának.  

A GOFR- termékek (gabona, olaj-, fehérje- és rostnövények) a KAP 1992. évi reformja óta közös 
támogatási rendszerbe tartoznak. A reformok hatására állt össze a gabonafélék piaci 
szabályozásának mai rendszere, amely belpiaci szabályozásból (intervenciós rendszer és 
területalapú támogatás) valamint külpiaci szabályozásból (import- és exportszabályozás) áll.  
A területalapú támogatások a GOFR- ágazat összes növényfaját érintik, a többi elem els�sorban a 
gabonafélékre vonatkozik. A szabályozási elemeket az Európai Unió egymással szoros összhangban 
m�ködteti, ezzel biztosítva a mez�gazdasági termelésb�l él�k megfelel� jövedelembiztonságát és a 
bels� piac stabilitását. (BORI 2003) Fontos jellemz�, hogy a bels� termékpálya prioritást élvez, a 
külpiaci szabályozást a belpiaci intézkedéseknek alárendelve szabályozzák. (SZ�KE 1996) 

Az intervenció során az Unió a tagállami intervenciós ügynökségek segítségével szigorú el�írások 
szerint gabonát vásárol és id�legesen tárol, majd a gabona pályázatok révén kerül ismét forgalomba 
a közösségi piacon vagy exportra, illetve élelmiszersegély alapja lehet. (HALMAI 2002)  
A gabonaintervencióról az értekezés további részeiben b�vebben is szó esik.  

A területalapú támogatási rendszer (korábban kompenzációs támogatás, majd közvetlen 
támogatás) gondolatát a reformok ihlették. Az intézményes árcsökkenés hatására el�idézett 
jövedelem-kiesést támogatásokkal próbálták mérsékelni. A korábbi közvetlen támogatás mértékét a 
megel�z� id�szak hozamai alapján határozták meg, amely évente változó volt. A támogatás feltétele 
volt a term�föld meghatározott részének m�velés alóli kivonása, a kötelez� ugaroltatás mértékét a 
Tanács határozta meg a terület százalékában. A jelenlegi területalapú támogatás elszakad a 
termelést�l, a termelést�l függetlenül kínál támogatást a termel�nek, ezzel a piaci kereslet-kínálat 
er�teljesebben hat a termelésre.  

Az importszabályozás célja, hogy ne kerüljön az EU piacára harmadik országból olcsóbb 
gabonaimport. A szabályozás f� eszköze 1995. július 1-ig a lefölözés volt, amely tökéletes 
mozgóvámként m�ködött. (HALMAI 2002) 2001-ig specifikus vámok, azóta évente meghatározott 
vámtételek m�ködnek. (BORI 2003). Az exportszabályozás támogatási formája a visszatérítés, 
amelyet a Menedzsment Bizottság állapít meg a piaci viszonyok alapján vagy pályázati eljárás 
során. Ennek ellenpárja az exportadó, amely akkor alkalmazható, ha a világpiaci ár megközelíti 
vagy meghaladja a vámmal növelt importárat. A WTO követelménye az export visszatérítés 2013-
ig történ� leépítése. (HALMAI 2002) 

Bírálja a gabonaszabályozást ÁNGYÁN [2003], aki az Unió gabona szabályozását egy zsákutcának 
nevezi, mivel el�ször támogatásokkal ösztönzi a termelést, majd további közpénzekb�l 
finanszírozza az intervenciót, végül a felesleg megint csak közpénzekb�l finanszírozott 
exporttámogatással hagyja el az országot. Tanulmányában kifejti, hogy az uniós gabonaintervenciós 
felvásárlási rendszert a gabonafelesleg hívta életre, azonban nem találja megfelel� eszköznek, mivel 
a problémát nem képes megoldani. Az intervenció csak a „közraktárak”2 számára kedvez, mivel 
kapacitásukat jó áron, maximális mértékben kihasználttá teszi. Véleményem szerint ez a kritika nem 

                                                 
2 A szerz� nem az 1996. évi XLVIII. törvény által szabályozott közraktárakat érti alatta.  
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teljesen helytálló. A gabonaintervenció eredményességének megítéléséhez szélesebb kör� 
hatásvizsgálat szükséges.  

A gabonaszabályozásra vonatkozó bírálatok számadatokkal is alátámasztásra kerülnek az AGRAR 
EURÓPA KFT. [2004] és az LMC International Ltd [2005] által készített tanulmányban.  
Az AGRAR EURÓPA KFT. [2004] tanulmányában a 2004-es állapotokat elemezve kifejtette, hogy 
az EU agrár-költségvetésének a legnagyobb fogyasztója a GOFR ágazat. Miközben a 40 milliárd 
euró éves keret több mint 50 százalékát felhasználta, az összes mez�gazdasági termelési értéknek 
csak 10 százalékát adta. Egy évvel kés�bb született tanulmányban az LMC International Ltd [2005] 
megállapította, hogy a gabona CMO költségvetési kiadása 2003/2004-ben 17 milliárd eurót tett ki, 
amely az EU teljes költségvetésének (97 milliárd euró) 17 százaléka, a teljes (46,51 milliárd eurós) 
KAP kiadásainak pedig 36 százaléka. RIEGER – PALKOVICS – BÁNHEGYI [2006] 
tanulmányában hasonlóképpen számszer�síti a gabonaágazat költségvetési finanszírozását, azonban 
véleményük ellentmond ÁNGYÁN [2003]-nak. RIEGER – PALKOVICS – BÁNHEGYI [2006] 
szerint a 2006-os költségvetés kiadásai 121 milliárd eurót tettek ki, amelyb�l 45 milliárd eurót a 
KAP használt fel, a közvetlen mez�gazdasági kiadások 40 százalékának a gabonaágazat volt a 
kedvezményezettje. A gabonaintervenció finanszírozási igénye az EMOGA kiadásainak átlagosan 
1-2 százalékát jelentette, amely teher azonban véleményük szerint jóval kisebb, mint egy esetleges 
termékpiaci összeomlás és az úgy fellép� válság kezelése lenne. Egyetértek ezzel a véleménnyel. 
Magyarország viszonyát vizsgálva az uniós költségvetéshez megállapítható, hogy a magyar 
mez�gazdaság csak közvetlen kifizetés címen a közös költségvetéshez való hozzájárulásának 34,1 
százalékát visszakapja. (KATÓ – JANCSOK 2006) 

2.1.2.2 A gabonaintervenció fejl�dése a kezdetekt�l a 25-ös b�vítésig  

A gabonaintervenció a kezdetekt�l fogva meghatározó eleme volt a gabonapiaci szabályozásnak. 
SZ�KE [1996] megfogalmazásban az intervenció egy olyan piaci beavatkozási eszköz, amely 
utolsó lehet�ségként kerül alkalmazásra abban az esetben, ha a szabadpiaci árak az érvényben lév� 
intervenciós árnál alacsonyabb szintre süllyednének. Ezzel szemben áll a gabonaintervenció 2004-
2005-ös magyar szerepvállalása, amikor a legfontosabb gabonapiaci szerepl�vé, a legnagyobb árat 
ígér� vásárlóvá tudott válni. Az elmúlt évtizedek során, a KAP reformok számos változást hoztak a 
gabonaintervencióban is. Az intervenciós árat kezdetben a legnagyobb gabonafelesleggel 
rendelkez� franciaországi Ormes piaci árai alapján határozták meg. (SZ�KE 1996)  

A gabonaintervenció alapjait a gabonapiaci rendtartásról szóló 120/1967-es rendelet, valamint az 
azt megel�z� 19/1962 számú rendelet fogalmazta meg. A kezdetekben SZ�KE [1996] tanulmánya 
szerint az EU teljes területén csak búzára és árpára volt intervenciós kötelezettség, a többi 
gabonaféle esetében a felvásárlás a f�bb termelési területekre korlátozódott. Így a déli államokban 
(Görögország, Olaszország, Portugália és Spanyolország) nem volt rozs intervenció, ezzel szemben 
kukorica és durumbúza intervenció csak a fenti tagállamokba és Franciaországba korlátozódott. Két 
felvásárlási id�szak m�ködött, az általános nyitvatartási id�szak november 1-t�l május 31-ig tartott, 
augusztus 1-t�l április 30-ig Olaszország számára volt lehet�ség intervenciós felajánlásra. Ez utóbbi 
felvásárlási id�szakot alkalmazta a kés�bbiekben csatlakozó Görögország (1981), majd 
Spanyolország és Portugália (1986) is. Az 1569/77-es rendelet az intervencióra felajánlható 
termény minimális mennyiségét durum búzánál 10, a többi gabonánál 80 tonnában határozta meg 
azzal a kikötéssel, hogy a tagállam ennél magasabb értéket el�írhat, csökkentésére viszont nem 
jogosult3. Az 1987/88. és 1991/92. évek között a túltermelés mérséklése érdekében az intervenciós 
árat nem teljes mértékben, hanem annak 94 százalékát fizették csak ki. (SZ�KE 1996) 

                                                 
3 Az Egyesült Királyságban 500 tonnára emelték a minimálisan felajánlható mennyiséget. A magasabb minimális 
mennyiség el�írása egyszer�bbé teszi az intervenció végrehajtását, továbbá csökkenti az intervenció költségeit. 
Ugyanakkor a termel�k jelent�s részét kizárja az intervencióból. (SZ�KE 1996)  
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Az 1992-es reform el�tt az intervenció köteles gabonáknak más és más intervenciós ára volt, 
amelyet az agrárminiszterek tanácsa évente felülvizsgált és meghatározta a következ� évben 
érvényes árakat is. (SZ�KE 1996) Az egységes ár kialakítását küls� és bels� konfliktusok 
elkerülése indokolta. Korábban ugyanis az évente folytatott ártárgyalások a különböz� termékekhez 
kapcsolódó eltér� érdekek miatt negatívan hatottak a tagállamok viszonyára. Emellett az EU 
gabonapiacán ártorzulás jelentkezett (kukorica alulértékelt volt a búzához képest, miközben ekkor 
ebb�l importra szorult az Unió), amelyet meg kellett szüntetni. (LACZKÓ – SZ�KE 2000) 
HOCKMANN [1988] is rávilágított a különböz� árak okozta ártorzulás termelést torzító hatására az 
EU és az USA gabonaágazatának szerkezeti összehasonlítása során.  

Az 1992-es KAP reform után egyetlen intervenciós alapárat határoztak meg, az élelmezési célú 
búza árát, a többi intervenció köteles gabona ára ebb�l került levezetésre szorzók segítségével. 
(SZ�KE 1996) A reformjavaslat szerint az intervenciós ár az 1993/94-es szezontól 112,5, az 
1994/95-ös szezontól 99, az 1995/96-os szezontól 90 ECU/tonnára csökkent volna. Végül ennél 
magasabb árakat fogadtak el (117, 108, és 100 ECU/tonna), de ez sem valósult meg, így az kisebb 
hullámzás után 1995-t�l 119,19 ECU/tonna szinten maradt a következ� reformig. A havi 
növekmény az 1995/96-os gazdasági évben még 1,3 ECU/tonna volt, 1996/97-t�l 1,1 ECU/tonnára 
csökkent. Ezzel párhuzamosan az irányár (130-120-110 ECU/tonna) és a küszöbár (175-165-155 
ECU/tonna) csökkentését is megfogalmazták, az 1996/97-es szezontól pedig a WTO 
Mez�gazdasági Megállapodás hatására ezen árak eltörlésre kerültek. A reform további fontos 
intézkedése volt, hogy a búza min�ségi osztályozását megszüntették, az intervenciós min�séget 
étkezési búzára írták el�, a takarmánybúzára a továbbiakban nem intervencióköteles.  
SZ�KE [1996] rávilágít arra, hogy a gyakorlatban ez azt jelentette, hogy - mivel az intervenció 
során a min�ség függvényében lehet�ség van alapár csökkentésre vagy árprémiumra,- a 
takarmánybúza is felvásárlásra kerülhetett, az étkezési búzánál öt százalékkal alacsonyabb áron.  

Az intervencióba bevont termékek köre elméletileg változtatható, így Finnország csatlakozása után 
indítványozta, hogy a zabra is terjesszék ki az intervenciót. A Bizottság elutasította az indítványt, 
amely jelzi az EU intervencióval kapcsolatos merev álláspontját. (SZ�KE 1996) Emellett 
Finnország és Svédország csatlakozását követ�en (1995-ben) egy harmadik gabona intervenciós 
felajánlási id�szak került meghatározásra, a december 1. és június 30. közötti id�szak.  

LACZKÓ -SZ�KE [2000] elemezték az intervencióval védett gabonafélék termelésének 
árrugalmasságát. Kimutatták, hogy az EU-ban az intervenciós termékek árrugalmassága alacsony, 1 
százalékos relatív áremelkedés csupán 0,11 százalékos termelésnövekedéssel jár. Az akkor még 
intervenciós körbe tartozó rozst tartották a leginkább ár-rugalmasnak, ahol 1 százalékos 
árnövekedés esetében 0,79 százalékos termelésnövekedést mutattak ki. Ebb�l arra következtettek, 
hogy az intervenciós ár csökkentése nem hatékony termelésszabályozó eszköz, helyette inkább a 
kötelez� ugaroltatást tartották volna célravezet�nek. S�t azt is számszer�sítették, hogy az 
intervenciós ár csökkentéssel együtt járó kompenzációs támogatás mekkora extra költséget ró az 
Unió költségvetésére. Ezzel szemben HALMAI [2002] úgy gondolta, hogy minden 
kínálatkorlátozás, így a területpihentetés sem hatékony eszköz az uniós túltermelés kezelésére, mert 
újabb problémákat vet fel, alapvet� torzulásokhoz és az er�források hibás allokációjához vezet. 
Sokkal jobb eszköznek tartotta az árcsökkentést- így az intervenciós árét is,- és a közvetlen 
támogatást.  

Az AGENDA 2000 a 2000 és 2006 közötti id�szakra határozta meg a gabonapiaci rendtartás 
irányát, amelynek gabonaintervenciót érint� legfontosabb pontja az volt, hogy egyetlen intézményi 
árat m�ködtet a piacon, az intervenciós árat. Az eredeti elképzelés szerint az intervenciós árat a 
2000/2001-es gazdasági évt�l az addigi 119,19 EUR/tonnáról két lépésben, összesen 20 
százalékkal, 95,35 EUR/tonna szintre kívánták csökkenteni, végül a berlini csúcson született 
kompromisszumos megoldás alapján 15 %-kal csökkentették azt, így a 2000/2001-es szezontól 
110,25, a 2001/2002-es szezontól 101,31 EUR/tonnára csökkent. (TANÁCS 1253/99/EK 
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RENDELETE 1999) További terv volt a havi növekmény eltörlése, azonban ez a terv nem valósult 
meg. KOVÁCS [2000] kifejtette, hogy az árcsökkent� lépés után a jogalkotók attól féltek, hogy a 
készletek törvényellenes kezeléséhez vezet, ezért további intézkedést és szigorítást láttak 
indokoltnak. Újabb ellen�rzéseket vezettek be a gabona intervenció területén, a tagállamok 
intervenciós ügynökségei lehet�séget kaptak arra, hogy az intervenciós raktárak számára akár napi 
jelentési kötelezettséget írjanak el�. Továbbá a reform arra kötelezte az ügynökségeket, hogy 
szabálytalan id�közönként, de legalább évente egyszer, el�zetes értesítés nélkül helyszíni 
ellen�rzést tartsanak, valamint az általuk megbízott küls� szervek évi 10-12 alkalommal kisebb 
ellen�rzéseket hajthatnak végre az egyes raktárakban. Erre a feladatra született meg az 
1288/2000/EK rendelet, amelyben az EU el�írta az intervenciós készletek külön ellen�rzését a 
2000/2001 és a 2001/2002-es gazdasági években. Az intézkedés végrehajtásáért az intervenciós 
ügynökségeket tették felel�ssé. Feladatuk az intervenciós raktárak 50%-ának el�zetes bejelentés 
nélkül, és jogszabály által el�írt módon történ� fizikai ellen�rzése, valamint a tárolt intervenciós 
gabonamennyiségek igazolása volt.  

A 2003-as reform eredménye a TANÁCS 1784/2003/EK RENDELETÉBEN [2003] kerültek 
rögzítésre. Az árcsökkentésre irányuló elképzelést elvetették, így a reform a gabonafélék 
intervenciós árát változatlanul 101,31 EUR/tonnát hagyta, az intervenciós árhoz kapcsolódó havi 
növekmény mértékét a 2004/05-ös szezontól a felére, 0,93-ról 0,46 EUR/tonnára csökkentette.  
A legjelent�sebb lépés a rozs kikerülése volt az intervenciós rendszerb�l, amit a raktárkészletek 
felhalmozódása indokolt. Kompenzálásképpen a közvetlen kifizetések csökkentéséb�l származó 
megtakarítások egy részét bizonyos feltételekkel átcsoportosították a rozstermel�k részére. KELCH 
– NORMILE [2004] szerint a rozs kivétele az intervenciós gabonakörb�l még Lengyelország 
csatlakozása el�tt szükséges volt, mivel Lengyelország hatalmas rozstermel�. A magas intervenciós 
ár miatt a lengyel rozzsal tovább növekedtek volna az intervenciós rozskészletek.  

2.1.2.3 Szabályozási változások a gabonaintervencióban 2004 után  

Az Unió 2004-es kib�vítése felborította az Unió gabonapiaci szabályozással kapcsolatos 
elképzeléseit. Els�sorban hazánk rekord kukorica intervenciós készlete okozott megdöbbenést és 
tette egyre sürget�bbé a reformot. Eredetileg a „Health Check”-ben került volna sor az intervenció 
újragondolására, az Unió azonban nem tudott addig várni az intézkedésekkel. POTORI és 
UDOVECZ [2006] véleménye szerint az intervenciós reformokat már sejteni lehetett az Európai 
Unió 2004. augusztus 1-jén született WTO keretegyezménye megszületésekor is. Itt az Unió vállalta 
a mez�gazdasági exporttámogatások fokozatos felszámolását és az importvámok csökkentését, 
harmonizálását, ami – szerintük- nyilvánvaló volt, hogy magával hozza a gabonapiaci intervenciós 
ár mérséklését és az intervenciós felvásárlási rendszer esetleges gyökeres átalakítását.  

A 2006. november 1-jén induló intervencióban el�írták a közönséges búza kötelez� DON toxin 
vizsgálatát, valamint a kukorica és a cirok minimális min�ségi követelményei is szigorodtak  
(1. táblázat). Mindezt a gazdasági év közben, 2006. szeptemberben jelentette be a Bizottság, amely 
nem kis felháborodást keltett a tagállamokban.  

1. táblázat: Kukorica és cirok termék intervenciós min�ségi paramétereinek változása 2006/2007-es szezontól  

Min�ségi paraméter 2006/2007. szezon el�tt 2006/2007. szezontól 
Maximális nedvességtartalom (%) 14,5 13,5 
Szárítás során túlhevült szemek (h�sérült szemek) (%) 3 0,50  
Törött szemek (%)  10 5 
Minimális fajsúly (kg/hl) -  71 (csak kukoricánál)  
(Forrás: 101/2006 (X.25.) és 113/2005. (X.28.) MVH Közlemények) 

NAGY [2006f] és FEHÉR [2006]] véleménye szerint a módosítás kifejezetten a magyar piaci 
szerepl�k ellen irányult, mivel intervenciós tagságunk els� két évében a teljes felvásárolt kukorica 
80 százaléka t�lünk származott. A szakemberek els�sorban azt kifogásolták, hogy a megváltozott 
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követelményrendszert nem a gazdasági év el�tt, hanem közben jelentették be, amelyre nem lehetett 
felkészülni. Továbbá a módosítások önmagukban is egymásnak ellentmondóak: csökken az el�írt 
nedvességtartalom, miközben a h�kezelt és a tört szemek aránya is kevesebb lehet. FEHÉR [2006] 
kifejtette, hogy az intervenciós raktárakba betárolható kukorica nedvességtartalma határértékének 
csökkentése többletkiadást jelent, mivel becslések szerint 1 százaléknyi víztartalom csökkentés 
tonnánként csaknem 1000 forintba kerül. A h�sérült szemek arányának 3-ról 0,5 százalékra való 
csökkentésének követelménye pedig igen drasztikus rendelkezés. Ez a szárítás technikai, 
technológiai feltételeinek módosítását igényli, ami id�igényes. A hektolitersúly ügye hasonló 
problémákat vet fel, mivel ez a mutató általában 69–70 kilogramm/hektoliter értéket mutat és nem 
éri el a 71-es értéket. FEHÉR [2006] nem tudta megbecsülni, hogy a fajtaválaszték tekintetében 
miként alakulhat a rendeletmódosításnak megfelel� kukorica aránya. NAGY [2006f] úgy vélte, 
hogy a rendeletmódosítás a magyar kukorica közel felét zárja el az intervenciós felvásárlás 
lehet�ségét�l. A Gabonaszövetség f�titkára is elfogadhatatlannak tartotta a változtatást, mivel 
megnehezíti vagy ellehetetleníti a gabonaintervenciót. (NAGY 2006) A Gabona Control Kft. több 
évre visszamen�en készített adatai alapján úgy gondolja, hogy csak a fajsúly és a h�sérült szemek 
paraméterei csökkenthetik érdemlegesen az intervencióra alkalmas áru mennyiségét. Emellett a 
nedvességtartalom 1%-os csökkentése és a fajsúly bevezetése közvetetten (a min�ségi bonifikáció 
miatt), a korábbi helyzethez képest átlagosan kb. 1-2 EUR/tonna intervenciós árcsökkenést okoz.  
A szakemberek el�revetítették, hogy a megtermelt kukorica 55-65%-a továbbra is bekerülhet az 
intervencióba, de a jöv�ben a fajtaválasztással lehet megfelel� mozgástérhez jutni. (NAGY 2006f) 

Magyarország érintett szakmai szervezetei több ízben tiltakoztak a jogszabály-módosítás ellen, 
valamint keresetet nyújtottak be a Bírósághoz. A legf�bb érv azt volt, hogy az elfogadott javaslat 
nincs összefüggésben a változtatások eredeti céljával, a kukorica hosszú távú tárolásával, a 
bizottság nem végzett semmilyen hatásvizsgálatot, így a javaslatot megalapozó dokumentumok 
hiányosak. A miniszterelnök rámutatott arra, hogy kiszámíthatatlan a döntés hatása az EU kukorica 
belpiacára, a módosítások ugyanis a közép-európai régióban termett kukorica jelent�s részét 
kizárják az intervencióból. (FVM 2006c) A brüsszeli testület elemezte a magyar álláspontot, majd 
azzal indokolta a döntés szükségességét, hogy a 2004-es EU-b�vítés óta az uniós kukoricapiac nem 
kiegyensúlyozott, és a felvásárolt készletek drasztikusan n�ttek. A kukorica tároláskor gyorsabban 
romlik, mint más gabonaféle, a szigorítás a biztonságos tárolást szolgálja. (FVM 2006d) Az FVM 
arra számított, hogy az intézkedés csökkenteni fogja a kukorica szabadpiaci árát, így kimondta, 
hogy ha piaci zavart okoz a változás, az agrártárca megpróbál úgy segíteni a gazdákon, hogy ez ne 
ütközzön az uniós szabályokkal. (FVM 2006e) A félelmek azonban nem igazolódtak be.  
A szakemberek meghatározták a fajsúlymérés technikáját, amellyel a hazai kukorica jelent�s része 
megfelelt volna a követelményeknek. A 2006/2007-es szezonban azonban az intervenciós árnál 
jóval magasabb piaci árak következtében nem volt igény az intervencióra.  

A sajtó 2007. novemberében adta hírül, hogy az Els�fokú Bíróság részlegesen megsemmisítette a 
Bizottság kukoricaintervencióra vonatkozó rendeletét - ezzel hazánknak adva igazat-, mert az 
érintett termel�ket nem tájékoztatta megfelel� id�ben a módosításról. A Bíróság azt is 
megállapította, hogy a rendelet szerint a korábban alkalmazott min�ségi követelmények szigorítása 
azért volt szükséges, hogy az intervenciós termékeket a min�ségromlással szemben ellenállóbbakká 
és a kés�bbi felhasználásra alkalmasabbakká tegyék. Az ítélet ugyanakkor kiemeli, egyáltalán nincs 
alátámasztva, s�t a benyújtott iratok még ellent is mondanak annak a bizottsági érvnek, amely 
szerint a fajsúly befolyásolja a kukorica tápértékét.  

2.1.2.4 A kukoricaintervenció reformja  

A kukorica 2006. �szi min�ségi szigorítását követ�en nem álltak meg a módosítási törekvések, 
2006-2007-ben a kukorica intervenció esetleges megszüntetése, illetve egyéb alternatívák  
(a kukorica intervenciós ár csökkentése, rövidebb intervenciós id�szak, maximalizálni országonként 
az intervencióba felvásárolható mennyiséget, az intézkedés elhalasztása, hogy id�t adjanak az új 
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min�ségi követelmények hatásainak értékelésére, stb) kerültek a figyelem középpontjába. 
(GABONASZÖVETSÉG 2007b) Az Európai Bizottság azzal magyarázta a kukoricaintervenció 
intervenciós rendszerb�l történ� kivételének szükségességét, hogy a 2004. és 2005. években 
jelent�sen megn�ttek az intervenciós készletek, els�sorban Magyarországon, amely tengeri kiköt� 
hiányában csak nehézségekkel exportálható. Az intervenciós rendszer így kizárólag egyetlen ország 
érdekeit képviseli (ezzel hazánkra utal), amely nagy költséget ró az EU-ra. (G�GÖS 2006) 

Az Európai Bizottság 2007. februárjától már azt hangoztatta, hogy kukorica intervenció nem tölti be 
a piacon a biztonsági háló szerepet, ezért szükséges eltörlése (GABONASZÖVETSÉG 2007k).  
A német Elnökség a kukorica intervenció reformjára vonatkozó kompromisszum javaslatot 
fogalmazott meg, amely a kukorica intervenciót a 2007/2008. és 2008/2009. gazdasági években 
fenntartotta volna korlátozott mennyiségben és az országok között elosztva (az eredeti elképzelést a 
melléklet 29. táblázata tartalmazza). Magyarország számára ez a két átmeneti évben 193 és 128 ezer 
tonna felvásárlást jelentett volna. A 2009/2010. gazdasági évt�l pedig a kukorica intervenció 
megsz�nése volt a terv. (GABONASZÖVETSÉG 2007c) Magyarország és a 
kukoricaintervencióban érdekelt tagállamok elutasították a javaslatot (GABONASZÖVETSÉG 
2007e), azonban 2007. áprilisában folytatódtak a tárgyalások (GABONASZÖVETSÉG 2007f), 
majd 2007. májusában elfogadták a kukoricaintervenció reformját. Meghatározták a 
kukoricaintervenció mennyiségi korlátait (2. táblázat), megmaradt a kukoricaintervenció 
2009/2010. évt�l történ� megszüntetésének elképzelése. (GABONASZÖVETSÉG 2007g)  
A kukoricaintervenciót hivatalosan nem törlik el, rendkívüli esetben felújítható lesz a rendszer.  

2. táblázat: A kukorica intervenciós felvásárlás maximális értéke  

 Maximálisan felvásárolható mennyiség 
2007/2008. gazdasági évben 1,5 millió tonna 
2008/2009. gazdasági évben 700 ezer tonna 
2009/2010. gazdasági évt�l  0 tonna 

(Forrás: GABONASZÖVETSÉG 2007g) 

A Bizottság elkészítette az el�zetes tervét, amelyben meghatározta, hogyan m�ködne a 
kukoricaintervenció 2007/2008-tól. Eszerint a felvásárlási kereteket nem osztják fel tagországokra.  
Két felajánlási id�szak lesz, az els� november 1-t�l december 31-ig tart. A Bizottság január 20-ig 
minden felajánlóra érvényes egységes visszaosztási együtthatót határoz meg, ha az túligényelték a 
kvótát. A felajánlott gabona beszállítási id�szaka február 1-t�l április 30-ig tart. A második 
felajánlási id�szak február 1-t�l legfeljebb május 31-ig tart, de ez el�tt is befejez�dhet, amennyiben 
kimerül a felvásárlási keret. A tagországok hetente összesítik és a Bizottságnak megküldik az adott 
héten felajánlott mennyiségeket. A beszállítás határideje a felajánlás beadását követ� 3. hónap. 
(GABONASZÖVETSÉG 2007h) A felajánlásokat biztosíték letételéhez kötnék, ami az 
indokolatlan és komolytalan felajánlásokat sz�rné ki a felvásárlási kerettel való visszaélés 
megakadályozására. A felajánlások nem módosíthatók és nem vonhatók vissza, továbbá helyben 
történ� (in-situ) átvételre nincs lehet�ség. (GABONASZÖVETSÉG 2007i) Magyarország több 
pontot kifogásolt, azonban az Unió ragaszkodott elképzeléséhez. (GABONASZÖVETSÉG 2007i) 

Osztom RIEGER - SZ�KE [2007b] véleményét, amely szerint az intézkedés jelent�s hibája a rossz 
id�zítése. A döntés idején ugyanis az EU és a világpiaci feltételek már drámaian megváltoztak.  
Az elmúlt id�szak történései,- a magas gabonaárak, a gabona és az intervenciós készletek iránti 
növekedett kereslet, az intervenciós készletek kimagasló értékesítési ára és a készletek gyors 
apadása - megkérd�jelezik, hogy valóban rossz az intervenciós rendszer és tényleg szükség van a 
kukoricaintervenció megszüntetésére. Úgy gondolom, hogy a megváltozott körülmények között az 
intervenció- benne a kukoricaintervenció is- újszer� szerephez juthat.  



15 

2.1.3. A gabonaintervenció mai formája  

2.1.3.1 A gabonaintervenciós alapok 

A fenti reformok és változtatások után jött létre a gabonaintervenció jelenlegi formája.  
A gabonaintervenció az Európai Unió piaci zavar megel�zése vagy elhárítása érdekében 
alkalmazott piacszabályozási eszköze. Egy nyílt vételi ajánlatnak tekinthet� az Európai Unió 
részér�l az árutulajdonosok felé. Az Unió vállalja, hogy az intervenciós id�szakon belül felajánlott, 
a közösségben megtermett tehermentes, a minimális min�ségi követelményeknek megfelel�, 
intervenciós körbe tartozó gabonát megvásárol az árutulajdonosoktól intervenciós áron.  
A felvásárolt terményt a tagállamok intervenciós raktárakban készletezik, majd a piaci viszonyok 
függvényében, közvetlen uniós ellen�rzés mellett értékesítik.  

A gabonaintervenció célja a gabonapiac stabilizálása és a gabonaszektor mez�gazdasági termel�i 
számára megfelel� életszínvonal biztosítása. További célja annak megakadályozása, hogy 
egyidej�leg nagy mennyiség� gabona kerüljön a piacra és ebb�l adódóan jelent�s árcsökkenés 
menjen végbe. Jelent�sége folyamatosan tompul az Unióban, amelyet az el�z�ekben végigkísért 
folyamatok igazolnak. A gabonaintervenció alapjait közösségi jogszabályok rögzítik, amit 
minden tagállam nemzeti szint� szabályzatokkal egészít ki az intervenció gyakorlati végrehajtása 
érdekében (Magyarországon FVM rendeletek és MVH közlemények segítik az intervenció 
megvalósítását, amelyek listáját a melléklet 26. táblázata tartalmazza). 

A gabonaintervenció intézményrendszere uniós szint� és tagállami szint� intézményekb�l 
tev�dik össze. Az uniós intézményrendszer középpontjában a Gabonapiaci Irányítóbizottság (Cereal 
Management Committee) áll, a tagállamokban kifizet� ügynökségek m�ködnek, amit 
Magyarországon a Mez�gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal4 (továbbiakban MVH vagy Hivatal) 
képvisel. Az MVH Központi Hivatalból és Megyei Kirendeltségekb�l tev�dik össze. Feladata a 
gabonafelvásárlás, majd a készletértékesítés lebonyolítása. A gabonafelvásárlás magába foglalja a 
raktárak biztosítását, a felajánlott tételek mennyiségi és min�ségi átvételét, felügyeletét, az 
árutulajdonosokkal és a raktárak üzemeltet�ivel történ� pénzügyi elszámolást.  
A készletértékesítések az intervenciós tételekre vonatkozó pályáztatást, áru kiadását és a raktárral 
történ� elszámolást takarja. Az intervenció gyakorlati megvalósításában egyéb intézmények is 
szerepet játszanak, mint a Földm�velésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (továbbiakban FVM), 
- amely rendeletalkotásban és szakmai kérdésekben nyúlt segítséget az intervencióhoz,- a 
min�ségvizsgáló laborok, - amelyek az intervencióra szánt áru min�ségvizsgálatát végzik,- vagy a 
közraktárak- amelyek az intervenció egyik típusában az MVH nevében végzik az intervenciós 
felvásárlást. Emellett felálltak az Integrált Igazgatási és Ellen�rzési Rendszer (IIER)-hez csatlakozó 
legfontosabb alapadatbázisok - az ügyfél-regisztrációs adatbázis, a Mez�gazdasági Parcella 
Azonosító Rendszer (MePAR), illetve az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer 
(ENAR). (FVM 2004) 

Az intervenciós felvásárlás legfontosabb jellemz�i:  

� Intervencióban részt vev�k köre: Az intervenciós felvásárlás szektor-semleges, azaz 
intervencióra bármely gabonatulajdonos (a továbbiakban: felajánló) felajánlhatja gabonáját, 
aki a gabona felett rendelkezni jogosult.  
� A jogosultságnak két csoportja van: a gabonatétel tulajdonosa rendelkezik ilyen joggal, 

valamint a gabona feletti rendelkezési joggal felruházott fél, azaz a tétel birtokosa. 
Ilyen értelemben ha sok kis tétel tulajdonosa felruház egy felet rendelkezési joggal, a 

                                                 
4 Amely az Agrárintervenciós Központ és a SAPARD Hivatal jogutódjaként jött létre 2003. július 1-jén. (UDOVECZ 
2005) 
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fél egy tételként felajánlhatja a tételeket. Ez lehet�vé teszi, hogy a minimális 
mennyiségi el�írásnak megfelelni nem tudó árutulajdonosok is részt vegyenek az 
intervencióban. (BURJÁN 2004) 

� Intervencióra felajánlható gabonanövények köre:  
� Intervencióra per-, teher-, és igénymentes búza, durumbúza, árpa, cirok és kukorica 

(korlátozottan) ajánlható fel.  
� Kiemelend� a tehermentesség kérdése. A szabályzatok lehet�séget teremtenek 

közraktárba letett áru felajánlására. A közraktári jegy segítségével az árutulajdonosok 
éppen a finanszírozási problémáikat oldják meg, így az áru nem tehermentes. 
Közraktári, banki és ügyfél egyedi megállapodások oldják meg ezt a problémát. 

� Felajánlható minimális mennyiség: A legtöbb gabona esetében 80 tonna, durumbúza 
esetében 10 tonna, de a tagállamok ennél magasabb minimum mennyiséget is 
meghatározhatnak. A felajánlásnak fels� mennyiségi korlátja nincs. 

� Az intervenciós gabonafélék min�sége:  
� A min�ségre jogszabályban el�írt minimális követelmények vannak meghatározva, 

amelyet a melléklet 27. táblázata tartalmazza.  
� Az intervencióra történ� befogadás érdekében a felajánlott gabonának épnek, 

megfelel�nek és forgalmazható min�ség�nek kell lennie. 
� Ez akkor érvényesül, ha a gabona az adott gabonafélére jellemz� szín�, idegen szagtól 

és növekedése bármely szakában él� kártev�t�l mentes. (BIZOTTSÁG 824/2000/EK 
RENDELETE 2000) 

� Az intervenciós felajánlás id�szaka: A felajánlás három típusú intervenciós id�szakban 
lehetséges:  
� augusztus 1- április 30: Olaszország, Spanyolország, Görögország és Portugália 

esetében.  
� december 1- június 30: Svédország esetében.  
� november 1-május 31: többi tagállam esetében. (TANÁCS 1784/2003/EK 

RENDELETE 2003) 
� A vételár meghatározása:  

� Az intervenció lebonyolításával járó költségek az eladó és a vev� között megoszlanak. 
Az eladót terhel� költségtényez�k az intervenciós alapárból levonásra kerülnek.  

� Az Unió intervenciós alapáron vásárolja fel az árut, amelyhez a fentiek alapján az 
alábbi árkorrekció kapcsolódik.  

 Intervenciós alapár 
+ havi növekmény 

+/- min�ségi paraméterek miatti korrekció 
+/- szállítási költségtényez� 

- a laborvizsgálat díja 
- kitárolási díj (in situ átvétel esetén)  
= Intervenciós ár 

� Az intervenciós alapár 101,31 EUR/tonna. Az euró-forint átváltás alapja 2006. 
december 31-ig az Európai Központi Bank által a beszállítás els� napját megel�z� 
utolsó munkanapon 14 óra 15 perckor közzétett árfolyam volt (2808/98/EK rendelet I. 
cím 1. cikk). Az 1913/2006/EK rendelet 11. cikke alapján Románia és Bulgária 
csatlakozására tekintettel 2007. január 1-t�l az euró-forint átváltás alapja az ügyleti 
tény bekövetkezését megel�z� hónap els� napján érvényes árfolyam lett. Intervenciós 
felvásárlás esetén az ügyleti tény bekövetkezésének a napja az 1913/2006/EK rendelet 
8. cikke alapján az ajánlat kézhezvételének id�pontja, azaz a felajánlási adatlap MVH-
hoz történ� beérkezésének napja. (MVH KÖZLEMÉNY 2007b) 

� Az intervenciós alapár november 1-jét�l május 31-ig havonta 0,46 EUR/tonna 
növekménnyel egészül ki. Ez tulajdonképpen tárolási kompenzációnak tekinthet�.  
Az intervenciós ár havi áremeléseit a melléklet 31. táblázata tartalmazza.  
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� Az alapár szabványmin�ségre vonatkozik, ennél alacsonyabb vagy magasabb min�ségi 
paraméter esetén a BIZOTTSÁG 824/2000/EK RENDELETÉBEN [2000] foglaltak 
szerint pozitív vagy negatív irányban módosul a vételár.  

� A vételárat módosítja a szállítási távolság függvényében megállapított szállítási 
költségtényez� is. Ehhez az intervenciós központ nyújt támpontot. Ennek részleteit a 
melléklet 28. táblázata tartalmazza. 

� A laborvizsgálat díja minden esetben a vételárból levonásra kerül a BIZOTTSÁG 
824/2000/EK RENDELETÉBEN [2000] foglaltak szerint.  

� In situ átvétel esetén egyszeri kitárolási díj kerül levonásra a vételárból, amely 
Magyarországon jelenleg 477 Ft/tonna.  

� Ha a piaci helyzet úgy kívánja, különleges intervenciós intézkedések is hozhatók.  

2.1.3.2 A gabonaintervenció folyamata  

A gabonaintervenció három f� folyamatból tev�dik össze. Az els� lépés a gabona felvásárlása a 
mindenkori szabályzatokban foglaltak szerint, a második a gabona tárolása, majd a folyamat a 
gabona értékesítésével zárul. A gabonafelvásárlási folyamathoz kapcsolódik az áru tárolási 
helyének biztosítása, amely megel�zi a felvásárlási folyamatot vagy párhuzamosan történik azzal.  
A következ�kben a gabonaintervenció folyamata hazai vonatkozásban kerül ismertetésre.  

2.1.3.3 Az intervenciós felvásárlás folyamata  

A gabonatulajdonos felajánlását a kifizet� ügynökséghez nyújtja be, ajánlati formanyomtatványon. 
Az MVH a benyújtott ajánlatokat formai szempontból ellen�rzi. A formailag megfelel� ajánlatok 
elfogadásáról értesít�t kap a felajánló. A hiányosan vagy nem megfelel�en benyújtott ajánlat esetén 
hiánypótlásra van lehet�ség. Az el�zetesen elfogadható felajánlásokat az MVH a felajánláskori 
tárolási helyen akár többször is ellen�rizheti, súlyos hiba esetén a tétel elutasításra kerülhet.  

Az ajánlat beérkezésének hónapját követ� negyedik hónap végéig, de legkés�bb július 31-ig meg 
kell történnie a szállításoknak illetve helyszíni ellen�rzéseknek. A gabona átvétele különbözik 
aszerint, hogy beszállítással, in situ vagy közraktározás alatt álló tételr�l van szó, de minden esetben 
sor kerül a min�ség ellen�rzésére.  

� Átvétel beszállítással: 
� A beszállítás a jóváhagyott beszállítói ütemterv alapján kezdhet� meg, amelyet a 

felajánló és a raktáros az MVH beszállítói értesít�je alapján közösen készít.  
� A beszállítást a felajánlónak kell intéznie. 
� Az MVH ellen�rizheti a kitárolás-szállítás teljes folyamatát.  

� Helyben történ� (in situ) átvétel: Az in situ átvétel az intervencióra felajánlott áru 
felajánláskori tárolási helyen történ� átvételét jelenti. Ebben az esetben az MVH helyszíni 
ellen�rzést végez az áru mennyiségi-min�ségi ellen�rzése, valamint a tárolás módjának 
ellen�rzése céljából.  

� Átvétel közraktárban történ� tárolás esetén: Az MVH elfogadja a közraktárba letett gabona 
felajánlását is, azonban a gabona átvételét követ�en ellen�rzi a feltételek teljesülését.  

Az áru elfogadása esetén az MVH a felajánlott árura átvételi jegyzéket és áru elfogadásáról szóló 
határozatot állít ki, valamint vételár- kalkulációt készít. Ha a felajánlott tétel nem felel meg az 
intervenciós el�írásnak, az MVH határozatban elutasítja azt. A tétel tulajdonjoga az átvételi 
jegyzék felajánló részér�l történ� kézhezvételével száll át az MVH-ra. Az MVH a vételárat az 
elfogadó határozat alapján fizeti meg, a min�ségi tanúsítvány beérkezését�l számított 30-35 napon 
belül. (MVH KÖZLEMÉNY 2007b) 
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2.1.3.4 Az intervenciós készletek tárolása  

A hazai szakemberek az intervenciót megel�z�en nem is gondoltak arra, hogy Magyarországon a 
raktárbázis kérdése problémát okozhat. Az árutulajdonosok a korábbi években is elhelyezték 
valahol a gabonát, így feltételezhet� volt, hogy elegend� raktár van az országban. Továbbá a mai 
MVH el�djének tekinthet� Agrárintervenciós Központ 2003-ban elkészítette a magyar 
gabonatárolók regiszterét, amelyb�l úgy t�nt, egyszer� lesz kiválasztani az intervenciós tárolókat. 
Az els� intervenciós id�szakban azonban a szakma szembesülni kényszerült a „raktárhiánnyal”. 
Kiderült, hogy az intervenciós gabona tárolási helyének biztosítása nem is olyan egyszer�, mint 
amilyennek gondolták.  

Az intervenciós gabona csak az intervenciós tárolásra vonatkozó követelményeknek megfelel� 
raktárban kerülhet elhelyezésre, érvényes raktárbérleti szerz�dés mellett. Magyarországon a 
gabonaintervencióban részt vev� raktárakra vonatkozó követelményrendszer a 
gabonaintervenció három évében jelent�sen módosult. A jogszabályalkotók kezdetben igen szigorú 
raktárkövetelményt fogalmaztak meg (FVM RENDELET [2004b]-ben többek között el�írták a 
tárolók átjárhatóságát, mintaraktár vagy az ellen�rzéshez szükséges létrák meglétét is), amely az 
els� év „raktárhiányát” eredményezte. Az els� éves intervenciós felvásárlás akadozása, a 
követelményeknek megfelel� raktárak hiánya arra ösztönözte a szakembereket, hogy felülvizsgálják 
a korábbi raktár-követelményrendszert. A követelmények 2004-t�l lépésr�l-lépésre enyhültek, majd 
a raktárhiány és az intervenció biztosíthatósága érdekében 2005. áprilisra a számítógépes 
nyilvántartás szükségességének kivételével átmenetileg felfüggesztették a követelmények 
teljesítését (FVM RENDELET [2005a]- ben), ezzel is lehet�vé téve az els� éves intervenció sikeres 
befejezését. A raktárakkal szemben támasztott minimális követelmények a következ� években is 
reális szinten maradtak. Az ideiglenes jóváhagyásra jogosító minimum követelmények és a 
végleges raktárjóváhagyásra jogosító emelt szint� követelmények kerültek megfogalmazásra.  

A raktártulajdonos raktár felajánlását ajánlati formanyomtatványon teszi meg. Az MVH az 
adminisztratív ellen�rzés során megfelel�nek min�sített raktárakat m�szaki, technológia és készlet-
nyilvántartási szempontok alapján a helyszínen is ellen�rzi. A megfelel�nek min�sített raktárakat 
határozatban jóváhagyja, majd a piaci szükségleteknek megfelel�en köt raktározási szerz�dést 
velük. A raktárral kötött szerz�dés típusa meghatározza, hogy az intervenciós áru mennyi ideig 
tárolható benne. (MVH KÖZLEMÉNY 2007a)  

A felvásárolt intervenciós gabona tárolásáról a tagállam az értékesítésig gondoskodni köteles.  
A mez�gazdasági termékek tárolására vonatkozó szabályokat a BIZOTTSÁG 2148/96/EK 
RENDELETE [1996] rögzíti. Eszerint a raktárkezel� felel a betárolás, tárolás és kitárolás 
dokumentálásáért, valamint a havi és éves készletjelentések intervenciós ügynökség részére történ� 
eljuttatásáért. Az intervenciós ügynökség ez alapján folyamatos nyilvántartást vezet és tájékoztatja a 
Bizottságot a tárolásokról. Az uniós szabályozás lehet�séget nyújt arra, hogy az intervencióra 
felajánlott gabonát a tagállam nemzeti sajátosságának figyelembevételével állami tulajdonban lév� 
telephelyen, magántulajdonban lév� telephelyen vagy saját gazdaságban tárolják. A hazai 
gyakorlatot az MVH KÖZLEMÉNY [2007b] egészíti ki. Eszerint az MVH az áru tárolásával, 
meg�rzésével kapcsolatos felel�sséget a szerz�désben foglaltak szerint továbbhárítja a raktár 
üzemeltet�jére, de ebben az esetben is a raktározás teljes ideje alatt figyelemmel kell kísérnie a 
betárolt gabonát. A raktározó legfontosabb tárolási kötelezettsége, hogy a letétkori mennyiségi és 
min�ségi paraméterek megtartásával tárolja az intervenciós árut, a szükséges árukezeléseket ennek 
érdekében elvégezze, majd a tárolás befejeztével az MVH által megjelölt félnek kiadja. Az MVH és 
az EU az intervenciós raktárakat és intervenciós készleteket ellen�rzi, amelynek során a raktározó 
együttm�ködni és segíteni köteles. Az EU kétféle ellen�rzést ír el�:  
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� Éves kötelez� ellen�rzés: a tagállam legalább évente egyszer minden intervenciós készletet 
tároló raktárt ellen�riz.  

� Szabálytalan id�közönként végzett ellen�rzések: az intervenciós raktárak évközi helyszíni 
ellen�rzését jelenti.  

Az intervenciós raktárak részére az MVH szerz�dés alapján az intervenciós készlet tényleges 
tárolása esetén havonta raktározási díjat fizet, amely tartalmazza az egyszeri be- és kitárolási díjat 
és a tárolási díjat. A tárolási díj magába foglalja a tárolás folyamán szükséges kezelések és 
m�veletek költségeit is. A 2006/2007-es szezonig a lekötött tárolókapacitás figyelembevételével 
rendelkezésre tartási díj is kifizetésre került. Az MVH a költségek egy részét továbbhárítja az 
Uniónak. Az Unió minden tagállam részére egységesen fizet tárolási normatívát. A tagállamnak 
lehet�sége van arra, hogy ennél nagyobb összeget adjon a raktározóinak, azonban a különbözetet 
neki kell fedeznie. Az MVH az intervencióval kapcsolatos feladatok elvégzésére szerz�dést köthet a 
megfelel� raktárakkal, a közraktárakkal és a laboratóriumokkal. (BORI 2003) 

2.1.3.5 Az intervenciós gabonakészletek értékesítése  

Az intervenciós gabonakészletek értékesítésének szabályait a BIZOTTSÁG 2131/93/EGK 
RENDELETE [1993] rögzíti. Eszerint az intervenció keretében felvásárolt gabonát diszkrimináció 
mentesen, pályázati úton kell értékesíteni a közösségi piacon vagy exportra. A Bizottság dönt a 
gabona értékesítésér�l, pályázati felhívást ad közzé (az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában, az 
MVH honlapján vagy a Kirendeltségekben), amelyre az érdekeltek válaszolnak. Az ajánlatokat sem 
módosítani, sem visszavonni nem lehet, továbbá minden esetben biztosítékot kell letétbe helyezni 
az MVH letéti számláján. A pályázó alapmin�ségre tesz ajánlatot. Az intervenciós készletek 
értékesítésének két formája létezik: 

� intervenciós készletek értékesítése a bels� piacon (az Unión belül),  
� intervenciós készletek külpiaci értékesítése (az EU- tagországokon kívülre).  

Az intervenciós készletek bels� piacon történ� értékesítésére csak akkor kerül sor, ha nem áll 
fenn a szabadpiaci árak csökkentésének veszélye, illetve ha a belpiaci árak aránytalanul magasak. 
Az ajánlati árra vonatkozó szabály, hogy meg kell egyeznie legalább a tárolás helye szerinti 
legközelebbi piacon regisztrált árral, és nem lehet alacsonyabb a pályázat benyújtásának zárónapján 
érvényes intervenciós árnál. A biztosíték a pályázat elutasítása vagy sikeres pályázat esetén a 
vételár kifizetése után kerül felszabadításra. (BORI 2003) 

Az intervenciós készletek külpiaci értékesítése az export-pályáztatáshoz hasonló rendszerben 
történik, de itt nem az exporttámogatás mértékére, hanem az intervenciós gabona vételárára 
pályáznak a keresked�k. A pályázat kizárólag akkor érvényes, ha ahhoz exportengedélyt csatolnak, 
az érintett rendeltetési helyre vonatkozó export-visszatérítésre irányuló kérelemmel együtt, ha 500 
tonnánál nagyobb mennyiségre vonatkozik, valamint ha a pályázó leteszi a biztosítékot.  
A biztosíték felszabadítására egyrészt akkor kerül sor, ha a pályázó igazolja, hogy a gabona az EU 
vámterületét elhagyta, másrészt akkor, ha a pályázó igazolja, hogy a gabona elérte a cél-országot.  
A felvázolt rendszerrel az EU azt kívánja elérni, hogy a bels� piaci árnál olcsóbban megvásárolt 
intervenciós készletb�l származó gabona ne kerülhessen újra a bels� piacra. (BORI 2003) 

A pályázatokat a Bizottság bírálja el. A legkedvez�bb ajánlatot adó pályázó nyeri el a gabonatételt, 
akikkel az MVH szerz�dést köt. A nyertes pályázónak el kell fogadnia az elnyert mennyiséget +/-5 
százalékos eltéréssel. A fizetés a ténylegesen átvett mennyiség� és min�ség� áru után történik, az 
értesítést követ� egy hónapon belül. A kifizetett, de el nem szállított áru kockázatát és tárolási 
költségét a pályázó viseli. Amennyiben a sikeres pályázó a megállapított határid�n belül nem fizeti 
ki az árut, a szerz�dés semmisnek tekinthet�. (BORI 2003) Az intervenciós készletek harmadik 
hasznosítási módja az élelmiszersegélyezési célú hasznosítás.  
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2.1.4. A gabonafelvásárlások helyzete Magyarországon az EU csatlakozást megel�z�en  

Az EU csatlakozást megel�z�en Magyarországon is történtek az Unióhoz hasonló, úgynevezett 
garantált áras és intervenciós felvásárlások. A hazai „intervenció” azonban nem ugyanazt jelentette, 
mint az Unió hasonló elnevezés� beavatkozása. Az EU kiszámítható és állandó piacszabályozási 
rendszeréhez képest hazánkban eseti jelleggel, a piaci zavar észlelése esetén, a betakarítást követ�en 
kerültek meghirdetésre az intézkedések.  

2.1.4.1 A garantált áras és „intervenciós” felvásárlás, mint a gabonaintervenció el�zménye 
Magyarországon a csatlakozás el�tt  

Hazánkban a csatlakozást megel�z�en alkalmazott belpiaci árszabályozási rendszert 1993. óta 
használták, amelynek alapjait a 1993. évi VI. Agrárpiaci rendtartásról szóló törvény (a fejezetben a 
továbbiakban törvény) tette le. A törvény az egyes termékek vonatkozásában háromféle 
szabályozást határozott meg, valamint meghatározta a szabályozás alá es� termékeket:  

� közvetlen szabályozást (ide tartozott az élelmezési búza és takarmánykukorica),  
� közvetett szabályozást,  
� befolyásolt agrárpiaci szabályozást.  

A törvény felsorolta a bevethet� eszközök körét (12 típust), a közvetlen szabályozás eszköze volt a 
garantált áras felvásárlás, az intervenció pedig a törvényben el�írt célok elérésének egyik 
piacbefolyásolási eszköze. A törvény további jellemz�je volt, hogy általánosságban fogalmazta meg 
a beavatkozás lényegét, a tényleges beavatkozást a mindenkori miniszteri rendeletek szabályozták. 
(CSILLAG 1998) 

Az intervenció hazánkban a piaci zavar esetén alkalmazott piaci beavatkozások gy�jt�neve volt, és 
eseti beavatkozást kellett érteni alatta. Az intervenció módja lehetett állam által kezdeményezett 
export lebonyolítása, állam által történ� taktikai felvásárlás (intervenciós felvásárlás), feldolgozás, 
készletezés és tárolás, államilag támogatott forgalomba hozatal, valamint a termék forgalomból 
történ� végleges kivonása stb. Az intervenciós felvásárlás a piaci viszonyokba való 
beavatkozásnak egy el�re nem rögzített, eseti formája volt. (JANCSOK- KATÓ 2002b) A magyar 
intervenció tehát soha nem felelt meg annak a kritériumnak, hogy a gabonatermel� a vetési döntése 
el�tt legyen tisztában a termény értékesítési lehet�ségével. Hasonló véleményt nyilvánított RIEGER 
– PALKOVICS – BÁNHEGYI [2006] is, szerintük a hazai intervenció csak nevében és céljában 
egyezett az EU intervenciós rendszerével, gyakorlati jelent�sége minimális volt. RIEGER [2007a] 
szerint az agrárkormányzatok valójában soha nem m�ködtették az intervenciós felvásárlást.  
A gabonapiaci beavatkozások sorozatosan az intervenciót lehet�leg kikerülve, ad hoc jelleggel, nem 
kiszámíthatóan, mindig rövidtávon vezették le a gabonapiaci feszültségeket.  

A garantált áras felvásárlás ezzel szemben egy el�re tervezett beavatkozási módszer volt, 
amelynek feltételeit a szezonév kezdete el�tt rögzítettek. Ezt a beavatkozást tekinthetjük az Európai 
Unió intervenciós felvásárlásához hasonló beavatkozásnak. Az agrárkormányzat a törvény alapján a 
szigorú piacszabályozás alá vont, stratégiailag fontos termékekre minden évben rendeleti úton 
garantált árat határozott meg. A garantált ár a piaci viszonyok figyelembevételével jogszabályban 
megállapított olyan minimum ár volt, amelyhez a miniszter kvótát rendelt, valamint az így 
meghatározott mennyiség� és min�ség� termék felvásárlására kötelezettséget vállalt. A kvóta 
hozzárendelés azt jelentette, hogy az állam csak az általa el�re meghatározott mennyiség erejéig 
vállalta az adott áron a termék felvásárlását. A garantált árat a hazai és a világpiaci ártól 
alacsonyabb szinten határozták meg (kivéve 1998-ban), ennek ugyanis nem az volt a célja, hogy a 
termel�ket extra állami támogatásban részesítsék. A garantált ár nem érte el az átlagos termelési 
színvonalon termel�k önköltségének hetven százalékát. (JANCSOK- KATÓ 2002b)  
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A garantált áras felvásárlásnak az alábbi szabályai voltak:  

� A gabonafélék közül az élelmezési célú búza és a takarmánykukorica tartozott a garantált 
áras szabályozás alá.  

� A minimálisan felajánlható mennyiséget, a min�ségi követelményeket, a felvásárlás 
id�szakát, menetét, egyéb részletszabályait a kapcsolódó rendeletek tartalmazták.  

� Az állam csak azon termel� terményét vette meg garantált áron, aki az Országos Gabona 
Terméktanács tagja volt, illetve aki írásos nyilatkozatban bejelentkezett a garantált áras 
felvásárlás alá. A kapcsolódó rendeletek egyéb feltételeket is kiköthettek, például a 
termel�nek vetésterülete tárgyév május 31-i nagyságát az illetékes megyei FM hivatallal 
adott id�pontig közölnie kellett (búza esetében tárgyév június 15-ig, kukorica esetében 
augusztus 31-ig).  

� A garantált árat és az ahhoz rendelt kvótát növényi termékek esetében a szezonév kezdete 
el�tt legalább 90 nappal kellett meghirdetni.  

� A garantált áras felvásárlás id�szaka búza esetében augusztus 1-t�l december 1-ig, kukorica 
esetében pedig december 1-t�l május 1-ig terjedt.  

A felvásárlás lebonyolítása az állam által kijelölt felvásárló szervezet feladata volt. A felvásárolt 
készletek tárolását a közraktárakon keresztül valósították meg, részben a közraktárak saját telepein, 
részben a termel�k telephelyén. A felvásárolt készlet ellen�rzését a közraktárak kiépített ellen�rz� 
rendszere segítségével oldották meg. A tárolás során felmerült költségeket a termel� fedezte, majd 
visszaigényelte az államtól. A piaci zavar elmúltával az áru belföldi vagy export értékesítésre 
kerülhetett. (JANCSOK- KATÓ 2002a) 

RIEGER - SZ�KE [2007b] szerint a garantált áras felvásárlás célja az volt, hogy tompítsa a 
túlkínálat negatív hatásait. Emellett a garantált áras felvásárlást sok kritika érte. KOVÁCS [2000] 
kifogásolta, hogy a beavatkozás során a felvásárlást, a tárolást, így a készletek ellen�rzését is a 
három közraktár bonyolította le. A közraktáraktól független, hatósági terményellen�rzésre nem 
került sor. Az AIK csupán a készletek értékesítésében vett részt, közvetve. Véleménye szerint az is 
problémát okozott, hogy hazánkban nem volt érvényben a termények fizikai ellen�rzését megfelel� 
szinten szabályozó jogszabály. POPP szerk. [2000] a teljes rendszert kifogásolta, úgy értékelte, 
hogy a gabonaágazat szabályozásában a garantált ár komoly problémát okozott, a termel�k számára 
nem nyújtott valóságos piaci védelmet, a világpiaci árciklusokat nem tompította a bels� piacon. 
CSILLAG [1998] szerint sem volt a hazai garantált áras szabályozás megfelel�, kritikáját azzal 
magyarázza, hogy ez a szabályozás csak részleges volt, az állam csak az áru egy meghatározott 
részére (kvótára) vállalt felvásárlási kötelezettséget, ráadásul alacsonyabb áron, mint a termel�i-
felvásárlási átlagár.  

ERDÉSZ et al. [2001] a garantált áras piacszabályozást bírálva megfogalmazta, hogy nem töltötte 
be a hozzá f�zött reményeket, a piaci zavart az állam más eszközökkel oldotta meg mindig. 
Emellett sajnálattal vette, hogy a 90-es évek végén a hazai agrárszabályozás nem közeledett az EU 
agrárpolitikájához, s�t 2000-ben az EU rendtartásával nem harmonizáló alsó és fels� intervenciós 
árakat vezettek be (amikor az Unió eltörölte már azokat), a tanulmány javaslatokat fogalmazott meg 
a magyar szabályozási rendszer korszer�sítésére. Javasolta a garantált ár és alsó/fels� intervenciós 
ár helyett az EU intervenciós ár 75 százalékában meghatározott „minimálár” meghirdetését, 
valamint a szabályozás kiterjesztését a búza és kukorica mellett a durumbúza, árpa, rozs, cirok 
termékekre. Fenti szerz�höz hasonlóan LACZKÓ -SZ�KE [2000] is megfogalmazták a hazai 
agrárpiaci szabályozás eltávolodását az uniós szabályozástól. �k is javasolták az EU-konform 
intervenciós ár hazai bevezetését az uniós ár 70-80 százalékán szabályozástechnikai okokból.  
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2.1.4.2 A hazai garantált áras felvásárlás és az uniós gabonaintervenció összehasonlítása  

A 3. táblázatban a hazai garantált áras felvásárlás és az uniós gabonaintervenciós rendszer néhány 
szempont alapján történ� összehasonlítására kerül sor.  

3. táblázat: A magyar garantált áras felvásárlás és az uniós gabonaintervenció összehasonlítása  
 Magyarország Európai Unió 

Piaci beavatkozás típusa Garantált áras felvásárlás Intervenció 

F� jellemz� Piaci viszonyok alapján került sor rá.  Jogszabály által el�re rögzített, minden 
évben azonos feltételekkel.  

Érvényességi id� Piaci id�szak tartalmára vonatkozott.  Folyamatosan nyitva álló lehet�ség.  

Felajánlható termékek köre Élelmezési célú búza, 
takarmánykukorica 

Búza, durumbúza, kukorica, árpa, cirok, 
rozs (2004/2005-ig) 

Termék jellege Csak saját termelés� áru.  Vásárolt áru is. 

Felajánlásra jogosultak köre Termel�k és integrátorok.  Szektor semleges,  
bármely árutulajdonos (keresked� is). 

Felvásárlási id�szak Búza: aug.1-dec.1 
Kukorica: dec.1-márc.1 

Általában: nov.1-máj.31 
Déli államok: aug.1-ápr.30 

Északi államok: dec.1-jún.30 

Minimális felajánlható mennyiség - Valamennyi termék: 80 t,  
Durumbúza: 10 t* 

Kvóta Búza: 2,4 t/ha 
Kukorica: 3,2 t/ha - 

Garantáltan felvásárolt mennyiség A fenti kvóta szerint. 
Nem korlátozott: az intervenciós 

id�szakon belül felajánlott valamennyi 
mennyiség. 

Min�ségi követelmények Magasabb min�ségi követelmények. Enyhébb min�ségi követelmények.  

Garantált ár/Intervenciós ár: Évente változó, de a szezonban fix ár. El�re rögzített, havonta növekv� ár. 

*: Tagállami kompetenciába tartozik a minimális mennyiség megemelése, ezért ennél nagyobb értékekkel is 
találkozhatunk a tagállamokban. 
(Forrás: JANCSOK - KATÓ [2002b] alapján saját szerkesztés) 

A fenti összehasonlításból kiemelést érdemel, hogy az uniós intervenció el�re rögzített feltételekkel, 
minden évben azonos módon, folyamatosan nyitva álló lehet�ség (reformok változtatják), a hazai 
felvásárlásra a piaci viszonyok alapján került sor, a garantált ár csak a piaci id�szak tartamára 
vonatkozott. A hazai felvásárlás már az aratás végeztével megkezd�dhetett, az EU intervencióra a 
betakarítást követ�en hosszabb id� múlva kerülhet sor, ezzel lehet�séget biztosítanak arra, hogy a 
piaci zavar a piaci mechanizmusok által sz�njön meg. (JANCSOK –KATÓ 2002b) SZ�KE [1996] 
szerint a novemberben nyíló intervenció jelent�sen csökkenti a szabályozás termel�i árstabilizáló 
hatását. Az értékesítés szempontjából legkritikusabb id�szakban (júliustól-novemberig) ugyanis 
nincs intervenció. Véleményem szerint ez nem feltétlenül hátrányos a fentiek miatt.  

A két rendszerben eltér� a felajánlható termékkör és a jogosultak köre. Az unióban több termék 
élvezi az el�nyöket, továbbá bármely árutulajdonos élhet az intervenciós lehet�séggel. SZ�KE 
[1996] szerint az Unióban az intervenció piackonform beavatkozás, mivel bármely piaci szerepl�t�l 
megvásárolja a gabonát, hazánkban viszont azáltal válik közvetlen termel�i támogatássá a garantált 
áras felvásárlás, hogy a termel�ket célzottan támogatja, a többi piaci szerepl�t pedig kizárja.  

Hazánkban a garantált ár egy rendeletileg évente rögzített, stabil ár volt, amelyet sem felfelé, sem 
lefelé nem módosítottak a szezon során, továbbá termékenként különböz� ár kerülhetett 
meghatározásra. Az intervenciós ár ezzel szemben hosszabb id�re el�re meghatározott, minden 
termékre érvényes ár, amely a felvásárlási id�szak kezdetét�l havi árkorrekcióval növekszik.  
Az uniós intervenció meghatározza a minimálisan felajánlható gabonamennyiséget, amely bár nem 
magas, mégis egy kistermel� számára lehetetlenné teheti az intervencióban való közvetlen 
részvételt. Hazánkban a törvény nem állapított meg minimális felajánlható mennyiséget, viszont 
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kvótarendszer m�ködött, amellyel behatárolták az egy hektárról felvásárolható gabonamennyiséget. 
Emellett Magyarországon kit�zhették az egy évben felvásárolható maximális árumennyiséget, az 
Unióban korábban erre nem volt példa (bár jelenleg a kukorica esetében ilyen kezdeményezések 
folynak). (JANCSOK – KATÓ 2002b)  

ERDÉSZ et al. [2001] a két rendszert összehasonlítva kimondja, hogy míg az uniós piacszabályozás 
a széls�séges áringadozásokat mérsékli, el�re rögzített feltételek bekövetkezése esetén avatkozik 
be, addig a hazai beavatkozásra ad hoc jelleggel került sor, a már kialakult piaci zavar elhárítására 
korlátozódva. LACZKÓ - SZ�KE [2000] szerint a hazai garantált áras felvásárlás az EU 
intervenciós rendszerrel összehasonlítva csak komoly megszorításokkal tekinthet� valódi 
árszabályozásnak, ezért sem lehetett neki a gyakorlatban nagy szerepe. Az árakat ugyanis alacsony 
szinten határozta meg, amely kedvez�tlenül hatott a piaci árakra. RIEGER [2007a] szerint is 
jelent�sen különbözik a két rendszer, szerinte a hazai, kiszámíthatatlan beavatkozás következtében 
a magyar gabonakereskedelemi vállalatok, a magyar versenyképes gabonatermesztés el�nyeit 
élvezve, „versenyképes” piaci áron tudták felvásárolni a gabonát, amit így versenyképesen tudtak 
exportálni. Az általános piaci gyakorlat szerint a gabonapiac készletei a következ� évi betakarítás 
kezdetekor értékesítésre kerültek, a raktárak kiürültek. Így minden évben „tiszta lappal” kezd�dött 
az újabb betakarítási szezon és gabonapiaci áralku a termel�k és keresked�k között az 
agrárkormányzatok felügyelete alatt. A hagyományos gabonapiaci felvásárlási módhoz 
hozzászokott szerepl�k ezért nehezen találták meg szerepüket az új EU intervenciós rendszerben a 
csatlakozás után.  
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2.2.  A gabonapiaci beavatkozások gyakorlata  

Disszertációm jelen fejezete kronologikus rendben halad, els�ként a csatlakozás el�tti hazai 
gabonaintervenciós várakozásokat, a felkészülést, majd a csatlakozást követ� intervenciós helyzetet 
értékeli, átvezetve az olvasót a jöv�t elemz� részhez.  

2.2.1. Gabonapiaci és gabonaintervenciós várakozások Magyarországon az uniós 
csatlakozást megel�z�en  

2.2.1.1 Gabonapiaci várakozások  

Magyarország EU csatlakozása el�tt több szakember fejezte ki a csatlakozás várható hatásait 
gabonaágazatunkra. Ezek olykor pozitív reményeknek, máskor negatív riogatásoknak adtak hangot. 
Az uniós aktuális hírek, döntések hatására sokszor ugyanabban az id�ben egymásnak ellentmondó 
vélemények fogalmazódtak meg.  

LACZKÓ - SZ�KE [2000] nem látták pozitívan a helyzetet. Kimutatták, hogy az EU és a hazai 
árszintek között 40 százalék körüli eltérés volt. Tanulmányukban rámutattak arra a tendenciára, 
hogy az Unió kukorica-ellátottsági szintje a 90-es években fokozatosan növekedett, az EU piacain 
egyre nagyobb kukorica feleslegek képz�dnek. Ezt magyar szempontból kedvez�tlennek ítélték, 
mivel mi is kukoricából termelünk a legtöbb felesleget.  

Ezzel szemben POTORI – UDOVECZ [2006] csatlakozásunk el�tt azt prognosztizálták, hogy a 
gabonaágazat az EU csatlakozás nyertes területe lesz. Hasonló reményeket f�zött a csatlakozáshoz 
HULLÁN [2003] és az AGRAR EURÓPA KFT. [2004] is, valamint az FVM [2004] tanulmány is 
err�l számolt be. FEHÉR [2005] az 1990-es évek elején a gabonaszektorban megmutatkozó 
megtorpanás után (amelyet a bizonytalan gazdasági környezet és a változó tulajdonosi struktúra 
következményének tartott) 1993-tól fellendülést írt le, amelyet az emelked� világpiaci árak, 2004-
t�l pedig a kedvez� id�járás és az uniós rendszer pozitív hatásának tulajdonított.  

KOCSIS – PAPÓCSI szerk. [2003] nagy lehet�séget láttak a csatlakozásban az agrártermékek 
szempontjából. Stabilabb piacot vártak, amely hosszú távon is kiszámítható. Az FVM [2004] 
tanulmány is reményt f�zött ahhoz, hogy a csatlakozást követ�en javuló helyzetbe kerül a magyar 
mez�gazdaság, és arra számított, hogy a közösségi agrárpolitika átvétele jelent�s strukturális 
átalakulást indít el. Remélte, hogy az egységes EU piacon a versenyképes magyar termékek 
meg�rzik elért pozíciójukat, hosszabb távon a belföldi élelmiszerfogyasztás b�vül, s�t egy 
mérsékelt termelésb�vülést is remélt. A készített hatásvizsgálat alapján arra számított, hogy a 
csatlakozás el�nyös helyzetbe hozza a GOFR- növényeket. Ugyanakkor hátrányként el�revetítette, 
hogy a növénytermesztés er�södni fog az állattenyésztés rovására, a kett� aránya tovább romlik.  

AGRAR EURÓPA KFT. [2004] tanulmányában az EU csatlakozás várható hatásainak elemzésekor, 
a gabonaintervencióval kapcsolatban arra a következtetésre jutott, hogy az intervenciós ár magasabb 
a szabadpiaci hazai árszintnél, amely termelési-értékesítési stabilitást és jövedelem biztonságot 
jelent majd a termel�knek. HULLÁN [2003] is hasonló reményeket f�zött a csatlakozáshoz. 
Reményeit arra alapozta, hogy a csatlakozás után egyrészt lehet�vé válik az egyszer�sített 
támogatásban részesülni, másrészt az intervenciós rendszer eredményes m�ködtetése biztos 
értékesítési lehet�séget fog teremteni. Példaként kifejtette, hogy Magyarország legjelent�sebb �szi 
kalászosa az �szi búza, amelynek értékesítésére két mód lesz: a szabadkereskedelem és a 
gabonaintervenció. Az intervenció hátrányának tüntette fel a kései (30-35 nap) fizetést és a fix 
101,31 EUR/tonnás árat. Úgy gondolta, hogy a szabadkereskedelemben megjelen� árumennyiséget 
a min�ség határozza meg, minél jobb min�ség� az áru, annál versenyképesebb lesz a kínálati piacon 
és válik lehet�vé az intervenciós ár feletti értékesítés. A magasabb ár mellett további el�nyként 
említette a vételárhoz történ� korábbi hozzájutást. Az intervenciót ugyanakkor fontos intézménynek 
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tartotta, amely biztonságot nyújt. Amennyiben ugyanis mégsem értékesíthet� az áru a piacon, 
intervenciós áron akkor is eladható. Az FVM [2004] úgy értékelte, hogy az uniós csatlakozás a 
magyar agrártermelést a piacszabályozási elemek, köztük az intervenció révén felértékeli; 
kiszámítható, magasabb árak realizálását biztosít. Azt remélte, hogy a növekv� árbevétel és a 
középtávon javuló támogatottság hozzájárul a magyar agrárgazdaság kiszámítható, tartós min�ségi 
változást hozó fejl�déséhez és a termel�k, a vidéki népesség tisztességes megélhetéséhez.  
Arra számított, hogy az egységes bels� piac a verseny feler�södésével jár. Különösen a gabonafélék 
jövedelempozíciójának el�nyös változásával számolt, amit arra alapozott, hogy az EU gabonapiaci 
intervenciós rendszerének bevezetése megfelel� jövedelem biztonságot jelent. Emellett azt vallotta, 
hogy a természeti és földrajzi adottságokból ered� komparatív el�ny is er�sítheti 
versenypozíciónkat. Fentiekhez hozzátette, hogy el�nyeinket az határozza meg, hogy milyen 
mértékben tudunk élni az intervenció, exporttámogatás, stb. adta lehet�ségekkel.  

KOVÁTS [2003] felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország el�tt jelent�s feladatok vannak a 
sikeres intervenció érdekében. Hangsúlyozta, hogy a gabonaágazatban az intervenciót nem 
szabadna megváltásként kezelni, hanem inkább végs� biztosítékként, amely stabilizálja a 
termékpályát. Remélte, hogy az EU intervenciós min�ségnél jobb min�ség� hazai termékeket az 
intervenciós árnál magasabb áron lehet majd értékesíteni a malomiparban vagy külföldön.  
Úgy látta, hogy Magyarországnak a csatlakozásig még jelent�s szakmai, szervezeti és 
intézményfejlesztési feladatot kell megoldania.  

2.2.1.2 Gabonaintervenciós várakozások  

A gabonaintervenció Európai Unión belüli jelent�ségét mutatja, hogy 1978/79-t�l 1994/95-ig 121 
millió tonna gabona került az intervenció keretében felvásárlásra (SZ�KE 1996), 1995/96-tól 
napjainkig további 50-60 millió tonna. Ezek az ismeretek adtak szakembereink számára alapot arra, 
hogy megfogalmazzák a magyar gabonaintervenciós várakozásaikat.  

Az ezredforduló el�tt JELLEN [1999] arra számított, hogy Magyarországon az összes 
gabonatermés 7 százalékának megfelel� mennyiség� gabona intervenciós felvásárlásával kell 
számolni, amelyet számszer�en 820 ezer tonnában becsült meg (11,7 millió tonnás átlagtermést 
feltételezve). El�rejelzését arra alapozta, hogy a szakért�k az Unióban a termelés 7 százalékának 
megfelel� intervenciós árumennyiség felvásárlását valószín�sítették. JELLEN [1999] kifejtette, 
hogy a hazai búza min�sége jobb az uniósnál, ezért búzából az intervencióval szemben szabadpiaci 
értékesítést valószín�sített, a kukorica esetében pedig azért nem számított intervenciós felvásárlásra, 
mert abból az EU nettó export�r, tehát ezt a terméket forgalomképesnek ítélte. SZABÓ [2001] 
hasonló nagyságrenddel kalkulált, � 927 ezer tonnára jósolta a várható hazai intervenciós gabona 
volument. Itt érdemes megemlíteni, hogy az els� uniós gabonaintervenciós magatartásunk után 
megváltozott a gabonapiaci szakért�k véleménye, kimagasló termés� évben akár 6 millió tonna 
gabona felvásárlását is el tudták már képzelni. (RIEGER et al., 2005a) Tekintettel az intervenció 
gabonaágazatra gyakorolt pozitív hatására, a csatlakozás el�tt alapvet� magyar érdek volt a rendszer 
sikeres m�ködtetésére való törekvés, a harmonizáció megteremtése.  

2.2.1.3 Az EU gabonaintervenció hazai átvétele  

Csatlakozásunk el�tt a magyar gabonapiaci szabályozási rendszer jelent�sen különbözött az EU 
rendszerét�l. A zökken�mentes csatlakozás érdekében szükség volt arra, hogy a csatlakozást 
megel�z� években a hazai rendszer az uniós irányba fejl�djön. Ezt az elvárást LACZKÓ -SZ�KE 
[2000] is megfogalmazta, továbbá javaslatokat fogalmaztak meg a magyar rendszer EU 
harmonizációja és fejl�dése érdekében. Bírálták az akkori magyar árszabályozási eljárást, ami 
kritikájuk szerint nem volt valódi árszabályozásnak tekinthet�. Els�sorban azt kifogásolták, hogy az 
EU piacán korlátlan árszintvédelem érvényesült, nálunk kvóta-korlátozás volt, továbbá azt is 
negatívnak tartották, hogy a hazai garantált áras felvásárlás a termel�k privilégiuma volt. 
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Javasolták, hogy a hazai gabonapiaci szabályozásban a két közvetlenül szabályozott gabonafélére 
(étkezési búza és kukorica) vegye át az EU típusú árszabályozást. A hazai intervenciós árszintet az 
uniós árszint 60-70 százalékán javasolták megállapítani, amelyet véleményük szerint a csatlakozás 
id�pontjára az uniós árszintre kellett volna felemelni. A 30-40 százalékkal alacsonyabb árjavaslat 
mögött az állt, hogy így a hazai gabonaágazat versenyképes maradt volna, és nem okozott volna 
ártorzulást a piacon. 5  

LACZKÓ -SZ�KE [2000] az intervenciós id�szakkal kapcsolatban rámutattak arra, hogy lerontja a 
gabonaintervenció árszintvéd� hatását az a tényez�, hogy a felvásárlás több hónappal a kalászosok 
betakarítását követ�en, november 1-jén indul. A szerz�k 2003-as árfolyamon számolva 70 milliárd 
forintra becsülték azt a veszteséget, amelyet az ágazat elszenved a betakarítás és a november 1. 
közti id�ben. Hazánk erre a véleményre alapozva kérte az Uniótól a csatlakozási tárgyalások során, 
hogy az intervenció nálunk is a mediterrán országokhoz hasonlóan augusztus 1-jét�l nyitva álljon. 
Az Unió elvetette kérésünket. A szerz�k továbbá kiemelték a megfelel� raktárkapacitás 
biztosításának szükségességét, mert csak ennek segítségével bonyolítható le sikeresen az 
intervenció (lásd 1997/98-as francia példa). Úgy gondolták, hogy a raktárkapacitás biztosításával 
kapcsolatban két ellentétes érdeket kell összehangolni: minél kevesebb költséggel minél s�r�bb 
intervenciós raktárbázis m�ködjön. Erre megoldásként javasolták a piaci alapon m�köd�, közraktári 
rendszeren nyugvó intervenciós hálózat kiépítését, amelyr�l a következ� fejezet számol be.  

A minimális intervenciós mennyiség hat az intervenció hatékonyságára. Az EU-15-ben az átlagos 
gabonatermeszt� üzem 56 tonna gabonát termeszt, amely az el�írt minimális mennyiség alatt 
található. LACZKÓ -SZ�KE [2000] ebb�l arra következtettek, hogy az Unió ki akarja zárni a 
termel�ket az intervencióból, és nagyüzemi szintre helyezni azt. A minimális mennyiség hazai 
emelését semmiképpen sem javasolták, s�t a termel�i intervenció feltételrendszerének kialakítására 
biztatták a szakember társakat.  

A csatlakozás küszöbén az uniós norma szerinti gabonaintervenció átvétele és csatlakozást követ� 
alkalmazása a magyar hatóságok számára három fontos feladatot állított. Meg kellett határozni az 
intervencióra felajánlható minimum mennyiséget, a gabonatárolókkal szembeni minimum 
követelményeket és az intervenciós központokat. A termel�i intervenció érdekében a 80 tonna 
minimumot nem változtatta meg. (RIEGER - SZ�KE 2007b) SZ�KE [1996] szerint a központok 
kialakításában az játszik szerepet, hogy egy tagállam kedvezni akar-e a gabonatulajdonosoknak 
vagy sem, mivel ezzel befolyásolható az intervenciós árut terhel�, felajánló által fizetend� szállítási 
költség, és ezen keresztül az intervenciós ár. Magyarország 75 intervenciós központot állított fel, 
amely jelzi, hogy hazánk kedvezni kívánt ennek a rétegnek.  

RIEGER - SZ�KE [2007b] a gabonatárolókkal szembeni minimum követelményekkel 
kapcsolatban megállapította, hogy az EU nem határoz meg speciális követelményeket, ez a tagállam 
kompetenciája. Két általános alapelv szabályozza közvetve a megvalósítást. Az els�, hogy az 
intervenció keretében felvásárolt gabona mennyisége és min�sége nem sérülhet a tárolás alatt, a 
második elv az els�b�l következik, a tagállam teljes és közvetlen pénzügyi felel�sséggel tartozik az 
intervenciós készletek meg�rzéséért. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az EU az esetleges 
veszteségeket nem a raktározókkal, hanem a tagállammal szemben érvényesíti, a tagállam léphet fel 
a raktárossal szemben. A tagállamnak három prioritása van a raktár kiválasztása során: kockázat 
minimalizálás (készletek megóvása a tárolás során), kapacitás biztosítás (elegend� kapacitás álljon 
rendelkezésre) és költség optimalizálás (raktározási díj meghatározása). Magyarországon 2004-ben 
a technikai követelményre helyezték a hangsúlyt, amely komoly gondokat okozott.  

                                                 
5 A merev árszabályozás a rugalmas piaci árviszonyokat nem tudja követni, így szükségszer�en ártorzuláshoz vezet.  
A búza-kukorica egészséges arányát rontja a helytelenül megállapított ár. (LACZKÓ- SZ�KE 2000) 
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2.2.1.4 A közraktárak bevonása a gabonapiaci szabályozásba  

A közraktározás intézményrendszere Magyarországon a XIX. század második fele óta van jelen, 
mai formáját az 1996. évi XLVIII. számú Közraktározásról szóló törvénnyel nyerte el. A borúlátó 
szakemberek uniós csatlakozásunk el�tt azt hangoztatták, hogy a csatlakozással lezárul a magyar 
közraktározás története, mivel támogatás hiányában nem lesz érdekl�dés a közraktári szolgáltatás 
iránt. Bár még csak pár éve váltunk az Unió teljes jogú tagjává, a közraktári szolgáltatás virágzik. 
Talán érthet� is, azért lehet létjogosultsága közraktárainknak az Unióban, mert az intervenciós 
id�szak hazánkban november 1-jén, több hónappal a kalászos gabonák betakarítását követ�en veszi 
kezdetét. Meg kell tehát oldani az áru tárolásának és a következ� termelési periódus 
finanszírozásának kérdését. A közraktározás intézménye nyújt megoldást ezen problémákra.  
A közraktárak saját telepein és a m�vi úton bérelt raktárakban évente átlagosan 3-4 millió tonna 
gabona felügyeletét látják el. (RIEGER et al. 2005b)  

A közraktárak el�dei els�ként 1993-ban6 kaptak szerepet a gabonapiaci szabályozásban, amikor az 
állam 7 ezer forintos tonnánkénti áron vállalta az étkezési búza kvóta nélküli, korlátlan 
felvásárlását, 4 ezer forintos tonnánkénti el�leg megfizetése mellett azzal a további el�nnyel, hogy 
az áru továbbra is a termel� tulajdonában maradt. Az áru csak abban az esetben került az állam 
tulajdonába, ha a termel� az el�leget 3 hónapon túl nem fizette vissza. Az intervenció gyakorlati 
végrehajtásában a CONCORDIA Közraktározási Zrt. jogel�dje, a GAMSZOV és a TIG vettek 
részt. Az állam az aratás után ezzel az akcióval 186,8 ezer tonna búzát vont ki a piacról, a piaci árak 
tonnánként közel 1 ezer forintot emelkedtek, ezzel az intervenciós ár fölött realizálódtak, így a 
termel�k éltek is visszavásárlási jogukkal. A beavatkozás 75 millió forintba (tonnánként 40 
forintba) került az államnak, miközben 1,9 milliárd forint többlet-árbevételhez juttatta a 
gabonaszektort. (SZ�KE 1998)  

A közraktárak a következ� években szerepet kaptak az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi 
VI. számú törvény alapján végrehajtott garantált áras és intervenciós felvásárlás gyakorlati 
lebonyolításában (err�l számszer�en a kés�bbiekben), amely azt sugallta a szakemberek számára, 
hogy az uniós gabonapiaci szabályozásban is szerepük lehet.  

1998-ban SZ�KE [1998] úgy gondolta, hogy a közraktárak aktív szerepet játszhatnak a 
gabonapiaci szabályozásban. Azt remélte, hogy az uniós csatlakozásig a közraktárak m�ködésük 
által javítanák a gabonapiaci egyensúlyt, a csatlakozás után pedig még inkább felértékel�dik 
szerepük. El�revetítette, hogy az uniós gabonapiaci intervenciót közraktárakon keresztül is le lehet 
bonyolítani, amelynek az el�nye, hogy az intervenció végrehajtásához szükséges kapacitásokat 
(raktárellen�rzés, készletellen�rzés) nem állami adminisztrációs keretek között, hanem piaci 
funkciókhoz kapcsoltan lehet kiépíteni. Ezzel pedig a magyar gabonapiaci rendtartás mentesül az 
operatív piacszabályozási tevékenység terhe alól, és a m�ködés súlypontja a stratégiai piacépítésre 
helyez�dik át. Emellett ez egy hatékony, befektetésmentes, multifunkcionális intézményrendszert 
jelent az országnak, amely független az állami (illetve uniós) intervenciótól, az intervenció esetleges 
megsz�nése esetén is a szektor rendelkezésére áll és hozzájárul a piaci egyensúly fenntartásához.  
A közraktárak szerepét a gabonapiaci szabályozásban annál is inkább reálisnak gondolta, mert arra 
számított, hogy az európai gabonapiaci politika a jöv�ben az amerikai irányba fordul, ahol viszont 
fejlett közraktári rendszer m�ködik és a közraktárak aktív szerepet kapnak a piacszabályozásban, a 
gabonaintervenció lebonyolításában. Fontos megemlíteni, hogy a szerz� már ekkor felhívta a 
figyelmet arra, hogy az intervenció hibás beruházást idézhet el�, ésszer�tlen tároló létesítésére 

                                                 

6 Az intervenció a 23/1993. (VII. 1.) a felvásárlást elrendel� miniszteri rendelettel indult és 1993. november 15-én zárult, amikor a 
GAMSZOV és a TIG elszámoltak az ARH-val. (SZ�KE 1998) 
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ösztönözhet, a kés�bbiekben pedig fél�, hogy üresen fognak állni ezek a raktárak (ha megsz�nik az 
intervenció vagy nincs rá szükség). A közraktárak segítségével megvalósuló gabonaintervenció 
véleménye szerint ezt a problémát is kiküszöbölte volna.  

SZ�KE [1998] az intervenció közraktárakon keresztül történ� végrehajtásának el�nyeit az 
alábbiakban foglalta össze:  

� Ugyanazt az adminisztrációt piaci és intervenciós célra is használják, ezért kisebben az 
adminisztrációs költségek. Az államnak nem kell az intervenciós készletek fizikai 
ellen�rzési rendszerét kiépíteni.  

� A tárolással kapcsolatos tevékenységek (raktárellen�rzés, áruellen�rzés) piaci kontroll alatt 
folynak.  

� A rendszer flexibilisebb, az esetleges módosításokat- akár az intervenció megszüntetését-, 
könnyebb végrehajtani (részben azért, mert nem építenek külön kapacitást intervenciós 
célra).  

� Kisebb az intervenció készpénzigénye, mivel a finanszírozás közraktári jeggyel megoldható.  

Mindemellett SZ�KE [1998] úgy gondolta, hogy a közraktári szektor akkori fejlettségi szintjén 
hosszú távon veszélyes bevonni a közraktárakat a piacszabályozásba, ugyanis attól tartott, hogy 
nem realizálódnak az el�nyök. Els�sorban a szerepl�k számát kifogásolta- akkor 3 szerepl�s volt a 
piac. Sokszerepl�s, versenyz� közraktári szektort, a közraktárak számára kereskedési lehet�séget, 
hatékonyabb biztosítási és felügyeleti rendszert, alacsonyabb t�kekövetelményt tartott ehhez 
szükségesnek, amelyet a szerz� a rendszer bevezetése el�tt javasolt fejleszteni.  

Két évvel kés�bb LACZKÓ - SZ�KE [2000] az uniós és a hazai rendszer harmonizációja 
érdekében egy duális gabonapiaci szabályozási modell kiépítését javasolták, ahol az uniós 
szabályok már m�ködnek, de a modell központi elemét a gabona-raktárszövetkezeti rendszer 
jelenti. Ezek olyan közraktári gazdálkodási formában m�köd� új típusú szövetkezetek lettek volna, 
amelyek a raktározási kapacitás biztosításán túl pénzügyi szolgáltatást is nyújtanak, továbbá az 
intervencióban és a gabonatartalékolásban is szerepet játszanak. Egyúttal ez lett volna az alapja a 
csatlakozás után a gabonaintervenciónak. A rendszer el�nye lett volna a piaci alapon – ezért 
olcsóbban, hatékonyabban - történ� m�ködés, megfelel� s�r�ség� intervenciós háló.  

Fenti szerz�khöz hasonlóan uniós csatlakozásunk el�tt szerz�társammal (JANCSOK –KATÓ 
2002c) mi is lehet�séget láttunk a közraktárak gabonaintervenciós feladatokba történ� bevonására, 
javaslatokat is megfogalmaztunk a témában. El�nyként felvázoltuk, hogy ebben az esetben nem 
kellett volna külön ellen�rz� apparátust felállítani az intervenciós készletek ellen�rzésére, mivel a 
közraktárak ellen�r szakembergárdája, illetve a közraktári felügyelet elláthatta volna ezt a feladatot. 
Továbbá a korábbi garantált áras és intervenciós felvásárlások során közraktáraink már szerepet 
kaptak a felvásárlási feladatok gyakorlati végrehajtásában, így tapasztalatra tettek szert, és a 
készleteket ellen�rz� szakemberek több éves munkája sem elhanyagolható.  

Emellett olyan szakért�i javaslatok is születtek, amelyek a tagállami költségek minimalizálása 
érdekében az állami kézben lév� CONCORDIA Zrt. közel 400 ezer tonna tárolókapacitását tették 
volna az intervenciós felvásárlások alap-raktárbázisává, amelyet az igények szerint egészítettek 
volna ki magánraktárakkal. (A gabonaintervenció feltételeinek megteremtése s.a.) 

A szakért�k javaslata sem uniós csatlakozásunk el�tt, sem pedig azt követ�en nem valósult meg.  
A közraktári szektor fejlesztésére nem fordítottak kell� figyelmet, nem tervezték az intervencióba 
történ� bevonását, így egy önálló intervenciós hálózat épült ki az országban. Ennek dacára az uniós 
csatlakozásunkat követ� els� két évében a közraktárak kényszer�ségb�l bevonásra kerültek az 
intervencióba. 2005. tavaszán ugyanis az intervenció területén mutatkozó elmaradás hatására a 
szaktárca rendeletekben rögzítette a közraktárak intervenciós felvásárlási folyamatba történ� 
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bevonását. A rendeletmódosítás úgy járult hozzá az intervenció sikeres végrehajtásához, hogy az 
addig m�köd� intervenciós eljárásrendet – amelyet változatlanul megtartott,– egy új, a közraktárak 
közrem�ködésével megvalósuló eljárásrenddel egészítette ki. (A normál eljárásrend és a közraktári 
eljárásrend folyamatábráját a melléklet 39. és 40. ábrája mutatja.) A folyamat azáltal gyorsult fel, 
hogy a rendelet hozzájárult a szakmai tapasztalattal, gabonapiaci és helyismeretekkel rendelkez� 
közraktárak raktármin�sítésben, valamint az intervencióra szánt áru megmintázásában és 
átvételében történ� közrem�ködéséhez. A változással nem enyhült az intervenciós folyamat sokat 
emlegetett túlszervezettsége és adminisztrációs terhe, hanem az intervenció lebonyolításában 
közrem�köd� szakemberek száma növekedett, amely önmagában kulcsa lehetett a sikernek, nem 
beszélve a végrehajtás gyorsaságában rejl� el�nyr�l. A közraktár megbízottként egyrészt az MVH-t 
képviselte az áru és raktár felajánlónál, másrészt az el�z� kett�t az MVH-nál. A közraktárak 
segítségével lefolytatott intervenciós folyamatban az addig általánosnak számító 5 (de akár 8-10) 
hétr�l 1-2 hétre rövidülhetett a raktár és az áru felajánlása, valamint a szerz�déskötés és az áru 
átvétele között eltelt id�. (RIEGER et. al. 2005b) Emellett a közraktárak további szerephez 
juthatnak az intervenciós rendszerben, erre FEHÉR [2005] is rávilágít, véleménye szerint köztes 
megoldást nyújtanak a készletek intervenciós id�szak el�tti tárolására, amelyet kiegészítek azzal, 
hogy a termel�k pénzügyi problémájának intervenciós id�szak el�tti kérdését is megoldja a 
közraktári jegy fedezet� hitel.  

A jogszabály továbbra is lehet�séget teremt a közraktárak uniós norma szerinti gabonaintervenciós 
szerepvállalására, véleményem szerint a jelenlegi intervenciós apparátus mellett szerepük elenyész� 
lehet a jöv�ben. Bár most is úgy gondolom, hogy a közraktárakon keresztül m�ködtetett intervenció 
sok el�nnyel járna.  

2.2.2. Az uniós gabonaintervenció alkalmazása Magyarországon 

Magyarország hosszú évekig készült az Európai Unióhoz történ� csatlakozásra, hirdette az Unió 
kiszámíthatóságát, 2004-ben mégis meglepetten állt a gabonaintervenció el�tt. Raktár kapacitási 
gondok, felkészült munkaer�hiány, rendszerproblémák jelentkeztek, amelyeket az intervenció 
sikeres befejezése érdekében gyorsan meg kellett oldani. Hazánk ma már sikeresen m�ködteti a 
rendszert. Jelen fejezet a megvalósult gabonaintervenció hazai tapasztalatait, hatásait elemzi.  

2.2.2.1 A keleti kib�vítés hatása az EU intervenciós készleteire  

A keleti kib�vítés egyik velejárója volt az intervenciós készletek növekedése, amelyet több 
szakért� elemzett. JACKSON [2006] kimondta, hogy az Európai Unióban az intervenciós készletek 
a 90-es évekt�l a keleti kib�vítésig csökkentek, majd 2004 után ismét növekedtek, els�sorban a 
kiköt�vel nem rendelkez� (land-locked) országokban. Az EUROQUALITY [2006] tanulmánya is 
rámutatott arra, hogy 2006. szeptemberében az intervenciós készlet (10,8 millió tonna) 58 százaléka 
a 2004-ben csatlakozott tagállamok négy legnagyobb gabonatermeszt�je (Lengyelország, 
Magyarország, Cseh köztársaság és Szlovákia) területén realizálódott, ebb�l Magyarország az 
intervenciós készletek 50 százalékát adta. Az intervenciós rendszer f� haszonélvez�i a keleti 
kib�vítést követ� két évben az EUROQUALITY [2006] kutatásai alapján nem a termel�k, hanem a 
keresked�k voltak, akik betakarításkor felvásárolták a gabonát, majd intervencióra értékesítették.  

A szakért�k a készlethalmozódást hasonló problémákra vezették vissza. Az LMC International Ltd 
[2005] tanulmánya szerint a land-locked országokban a készletnövekedést az okozza, hogy az Unió 
minden tagállamban, minden gabonára egységes intervenciós árat alkalmaz. Szállítási 
költségtámogatás hiányában a tagállamok között kialakuló szabadpiaci árkülönbségek nem 
elegend�k a gabona megfelel� bels� piaci mozgásához. A helyzetet csak tovább nehezíti, hogy 
kétoldalú megállapodások alapján az intervenciós készletekb�l délkelet-európai országokba 
irányuló exporthoz nem nyújtható támogatás, ezzel a leglogikusabb felvev�piac nem elérhet�. Ezzel 
összhangban ERDÉSZ et al. [2001] is kimondta, hogy a piactól távolodva egyre nagyobb készletek 
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intervenciós felajánlására kell számítani, továbbá ezeken a területeken a kisebb mennyiség 
felvásárlása is emeli a piaci árakat, amely a piaci szerepl�k számára jelzés érték�, fél�, hogy egyes 
térségek intervencióra fognak termelni.  

JACKSON [2006] hasonló következtetésre jutott tanulmányában. Szerinte az intervenciós ár már 
nem biztonsági hálóként m�ködik, s�t korlátozza a gabona Unión belüli mozgását, ezért a 
gabonatöbblet nem megy a deficites délkelet-európai országokba. Emellett szerinte a tárolási díjak 
is túlkompenzáltak, valamint az intervenciós készletek fizikai meg�rzése megjósolhatatlan és sokba 
kerül az értékcsökkenés. Az EUROQUALITY [2006] az export visszaszorulását tartotta felel�snek 
a készlethalmozódásért. Kifejtette, hogy a 2004-ben csatlakozott tagállamok négy legnagyobb 
gabonatermeszt�je adta az EU-25-ök gabonatermesztésének 19, az EU-10-ek termelésének 90 
százalékát. Az uniós csatlakozást megel�z�en ezek az országok hatékonyan integrálódtak a gabona-
világkereskedelembe, a csatlakozás után azonban az export�rök nem éltek az exportlehet�ségekkel, 
hanem inkább kihasználták az intervenció nyújtotta el�nyöket. A tanulmány ezt a fenti 
szakért�khöz hasonlóan annak a rovására írta, hogy ezek az országok a tengeri kiköt�kt�l távol 
helyezkednek el, a szállítási költség az exportár 25 százalékát is kiteheti, továbbá elégtelen a 
szállítási infrastruktúrájuk. Emellett az elmúlt id�szakban Csehországban, Magyarországon és 
Szlovákiában egyaránt csökkent a gabona felhasználás, amelyet egyrészt az állatállomány 
csökkenés miatti takarmány-felhasználás mérsékl�dés okának tartott.  

Fenti nívós szakcikkek véleményeivel ellentétben nem tartom megalapozottnak a megállapítást, 
hogy a keleti kib�vítés óta az Unióban számottev�en megemelkedtek az intervenciós készletek.  
Bár kétségtelen, hogy a 2004/2005 és 2005/2006. években a közép-európai térségben lokalizálódtak 
a készletek. Az intervenciós készletek nagyságrendjét ugyanakkor önmagában vizsgálni nem 
célszer�, a készletemelkedés tényének kimondásához az intervenciós készletek viszonyítása 
szükséges az Unióban megtermett gabona termésmennyiséghez. Ezt értekezésem kutatás 
eredményei cím� részében megteszem. Mindezek ellenére – ha nem is a készlethalmozódásra 
hivatkozva, de – ésszer� a gabonaintervenciós rendszer újragondolása. Jelenleg az Unió már nem 
hatszerepl�s, hanem lassan a teljes kontinenst felölel� tagállam csoportosulás, így a gabonapiaci 
szabályozás átgondolt kiigazítása is megfontolandó.  

2.2.2.2 A csatlakozás utáni magyar gabonahelyzet  

Magyarország Uniós csatlakozása utáni gabonapiaci helyzete eltért a többéves átlagtól és a 
szerepl�k magatartása is mer�ben más volt, mint amit a szakért�k el�revetítettek.  

A csatlakozás évében rekord mennyiség� gabona termett az országban, amelynek POTORI – 
UDOVECZ [2006], JÁMBOR [2007], FEHÉR [2005] és RIEGER et al. [2005a] véleményéhez 
hasonlóan meglátásom szerint is els�sorban a kedvez� id�járás volt az oka, másodsorban racionális 
gazdálkodói magatartás is hozzájárulhatott a rekord terméshez, mert az uniós intervenciós rendszer 
és a támogatási, kifizetési feltételek vonzónak bizonyultak. Az EUROQUALITY [2006] 
tanulmánya rávilágított arra, hogy a rekordtermés miatt 2004. nyarán a kínálat jelent�sen 
meghaladta a keresletet, és az árak drámaian lecsökkentek. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy 
nem voltak megfelel�, hosszú távú tárolást biztosító raktárak, és a termel�knek vissza kellett 
fizetniük a termelési hiteleiket betakarítás után. Az intervenció megnyílása rövid id�n belüli 
profitszerzési lehet�séget kínált számukra. KELEMEN [2006] el�adásában bemutatta, hogy 2005-
ben a gabonatulajdonosok részér�l a búza értékesít 39 százaléka, a kukorica értékesítés 60 százaléka 
az intervenció irányába teljesült. A szerz� rávilágított ennek okára is, búza esetében 100-105, a 
kukorica esetében 95-100 EUR/tonna között alakult az exportár, amelyb�l levonva a szállítási 
költségeket, az export 85-90, illetve 80-85 EUR/tonna vételárat kínált az intervenció 101,31 
EUR/tonna árával szemben.  
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Az elmúlt id�szakban a gabona termésmennyiség emelkedésével ellentétes pályát írt le gabona 
felhasználásunk, miközben a csatlakozás után az export is veszített hatékonyságából.  
Az EUROQUALITY [2006] tanulmánya arról számolt be, hogy uniós csatlakozásunk el�tt 
hatékony export jellemezte az országot, amely a csatlakozással háttérbe szorult. POTORI – 
UDOVECZ [2006] ezt azzal magyarázta, hogy bár hazánkban a gabona- fajtaválaszték széles, de a 
termelés nem piacorientált, a külpiaci értékesítés nem koncentrál a deficites régiók speciális 
igényeinek céltudatos kielégítésére. Az is gondot okozott, hogy hazánk nem volt képes homogén 
min�ség� szállítmányok összeállítására, éppen a rendkívül széles fajtaválaszték miatt. FEHÉR 
[2005] 2005 közepén 8,5 millió tonnára becsülte a 2004/2005. évi gabonatöbbletét. Emellett 
hangsúlyozta, hogy az EU által hirdetett egységes intervenciós ár megemelte a hazai gabona 
szabadpiaci árakat, és ezzel csökkentette a gabona versenyképességét a bel- és nemzetközi 
piacokon. Míg korábban a gabonafelesleg exporttal került levezetésre, 2004/2005-ben a 
gabonaexport gyakorlatilag szünetelt, továbbá nem volt elegend� intervenciós tárolókapacitás sem 
az országban. A szerz� véleménye szerint ez késztette a pénzügyi nyomás alatt álló termel�ket arra, 
hogy az intervenciós árnál alacsonyabb áron értékesítsék gabonájukat a szabadpiacon. KÁCSOR - 
CZUNNER [2005] arra hívta fel a figyelmet, hogy az export esélyeink gyengülése mellett 
hazánkban évr�l-évre kevesebb az abrakfogyasztó állatok száma. GRÁF [2005b] is hangsúlyozta, 
hogy a növénytermesztési és állattenyésztési ágazatok aránya kedvez�tlen irányba tolódott (jelenleg 
53-47 százalék a növénytermesztés javára), az optimális arány egyharmad-kétharmad lenne az 
állattenyésztés el�nyére. Ebben az esetben a hazai felesleg az állattenyésztés keretében kerülhetne 
levezetésre. FEHÉR [2005] továbbá azon a véleményen volt, hogy a gabonafelesleg okozta 
probléma a gabona versenyképességének növelésével megoldható, amelyhez az infrastruktúra és a 
szállítási feltételek fejlesztését, a homogén, jó min�ség� gabona termelését javasolta, továbbá a 
gabona helyben történ� felhasználását (állatállomány fejlesztése révén) is megoldásnak tartotta.  

2.2.2.3 Gabonaintervenció a 2004/2005. és 2005/2006. gazdasági években  

Az els� uniós norma szerinti gabonaintervenció 2004. novemberben nyílt meg Magyarországon.  
Az árutulajdonosok az els� tíz napon közel másfél millió tonna, 2005. február 28-ig négymillió 
tonna gabonát ajánlottak fel intervencióra. Az akkori becslések 5,5 millió tonna felajánlást jósoltak. 
(RIEGER – JANCSOK – KATÓ 2005) Végül a 2004/2005-ös szezonban a gabonatulajdonosoktól 
6,5 millió tonna gabona felajánlás érkezett a Hivatalhoz, ebb�l 2,4 millió tonna visszavonásra, 0,2 
millió tonna elutasításra került. A felajánlás 60 százaléka, 3,9 millió tonna gabona került végül 
átvételre az intervenció keretében (KATÓ – JANCSOK- NÓGRÁDI 2006a), 114 milliárd forint 
értékben. (NÓGRÁDI - RIEGER 2006) A felvásárlás elhúzódása következtében fellép� likviditási 
problémák miatt volt ebben az évben jelent�s a visszavonás és az újbóli felajánlás is. (NÓGRÁDI et 
al. 2006a) Ezzel a megtermelt gabona 25%-át vásárolta fel a magyar Hivatal, amely felvásárlási 
arány példanélküli volt az EU korábbi gyakorlatához viszonyítva. Magyarország nemcsak 
arányaiban, hanem abszolút értékben is a második legnagyobb intervenciós tagállam lett az EU-ban. 
(RIEGER 2007a) A megyéket vizsgálva szembet�n�, hogy Békés, Hajdú-Bihar és Somogy megyék 
részesedtek a legnagyobb mértékben a felajánlásokban. (RIEGER – JANCSOK – KATÓ 2005) 
RIEGER [2006b] véleménye szerint azért vált vonzóvá az intervenció, mert ezáltal a korábbi 
lehet�ségekhez képest 25-30 százalékkal magasabb áron lehetett eladni a gabonát.  

A felvásárlás azonban nem volt zökken�mentes, lassú ütemben haladt, így kés�bb lehetett 
hozzájutni a vételárhoz, amely elégedetlenséget keltett az országban. Az intervenciós lemaradás oka 
egyrészt a lassú átvételben, a felkészülés illetve az intervencióra szerz�dött raktárak hiányában 
keresend�. RIEGER et. al. [2005a] a folyamat túlszervezettségére és a végrehajtásban résztvev�k 
tapasztalatlansága hívta fel a figyelmet. Az eljárásrend kezdetben minden döntésnél elvárta az 
állami köztisztvisel�k jelenlétét, amely felesleges munkát (és plusz költséget) rótt a Hivatalra. 
RIEGER – JANCSOK – KATÓ [2005] beszámolt arról, hogy az intervenciós átvétel során a 
megyei MVH illetékes szakemberei az el�írások szerint többször felkeresték a raktárakat és a 
felajánlott árut, a tapasztaltak hivatali feldolgozása és az esetleges hiánypótlások elhúzódtak, így a 
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szerz�déskötésekre és a gabona átvételére is késedelmesen került sor. Ezért állhatott el� olyan 
helyzet, hogy 2005. áprilisában már 4 millió tonna gabona került intervenciós célra felajánlásra, de 
csak 3,4 millió tonna raktárfelajánlás érkezett a Hivatalhoz, és 2 millió tonna kapacitás került 
lekötésre. Ekkor úgy t�nt, hogy a felajánlott gabona legalább 15 százalékának (több mint félmillió 
tonnának) nem tud a Hivatal raktárteret biztosítani. FEHÉR [2005] a fentieken túl az intervenciós 
tárolók építésének késlekedését és a köztisztvisel�k érdekhiányát is okolta a késlekedésért. RIEGER 
et. al. [2005a] továbbá szomorúan kifejtette, hogy az intervenciós raktárbázis az intervenciós 
id�szak közepén nem volt biztosított, holott annak már az intervenciós id�szak kezdetekor 100 
százalékban rendelkezésre kellett volna állnia (ezért pedig a raktárakkal szembeni túlzott elvárás 
okolható). RIEGER – JANCSOK – KATÓ [2005] tanulmánya alapján sürget� feladat volt a 
felajánlott raktárakkal történ� szerz�déskötés meggyorsítása, további raktárak biztosítása érdekében 
a hazai raktárkapacitás feltérképezése és a raktárakkal szemben támasztott követelmények további 
enyhítése. Az akkori piaci helyzetben akár szükségtárolók intervencióba történ� bevonása is szóba 
került. Az MVH kezdeményezte küls� szakemberek, a közraktárak bevonását az intervenció 
gyakorlati lebonyolításába, amelynek sikeres véghezvitele esetén rövid id� alatt nagy mennyiség� 
áru (körülbelül kétmillió tonnára becsülték ezt a volument) intervenciós átvételét jósolták. 
Tekintettel arra, hogy a raktárak egy részét a raktártulajdonosok határozott id�re, általában a 
következ� betakarításig ajánlották fel intervencióra, sürget� feladat volt az intervencióra már átvett 
áru értékesítésének megkezdése is. Olyan gondolat is megfogalmazódott, hogy hazai 
raktárkapacitás hiányában az unió más tagállamaiban (els�sorban Németországban és Belgiumban) 
helyezzük el az intervenciós árut, azonban ezt utolsó lehetséges megoldásnak tartották, mivel a 
hazai áru külföldre történ� szállítása magas költséggel jár, valamint a tároláshoz kapcsolódó díjak is 
elmaradt bevételként jelentkeznek.  

Az els� uniós intervenciós ciklusban az országban nagy volt az elégedetlenség, a sajtó tovább 
borzolta a gabonatulajdonosok kedélyét. 2005. februárjában szakért�i kritika fogalmazódott meg, 
amely szerint az ország „nem tudja m�ködtetni a rendszert” és ez okozta a felvásárlásban a 
lemaradást. Hangsúlyozták, hogy az Uniónak más eszköze is lett volna az áru piacra juttatására 
(export visszatérítés nyújtása), azonban akkor még nem volt intervenciós áru a hazai raktárakban, 
tehát nem számíthattunk segítségre sem az Uniótól. A késlekedés komoly pénzügyi veszteséggel 
járt. Az intervenciós áru tárolását az Unió fizeti, ami 359 Ft tárolási díj mellett 1,5 millió tonna áru 
esetében havonta több mint 500 millió forint lehívható összeg lehetett volna. Emellett 
kamatveszteség is érte hazánkat, amely jelent�s összeg. (NAGY 2005b) RIEGER et al. [2005a] is 
megállapította, hogy a hazai piaci szerepl�k már a betakarítás el�tt és után is mindent 
megmozgattak azért, hogy más eszközökkel vezessék le a túltermelést (lobbizás export-
visszatérítésért, szállítási támogatásért), az EU azonban hajthatatlan maradt. A szerz�k úgy 
értékelték, hogy az Unió célja ezzel a tagállami termés-becsélések valóságtartalmának ellen�rzése.  

RIEGER - SZ�KE [2007b] megállapította, hogy az agrárirányítás 2005. kora tavaszán a 
gazdaszervezetek nyomására az intervenció gyorsítására több lépést tett. Rugalmasan csökkentette a 
raktárakkal szemben támasztott követelményeket, lehet�vé tette az in situ átvétel alkalmazását a 
felajánló telephelyén, az ügynökség az átvételi folyamatban az ellen�rz� bázist kib�vítette a 
közraktárak bevonása révén. Végül a Bizottság, f�leg a magyar átvételi nehézségek miatt, 
meghosszabbította a felajánlástól az átvételig rendelkezésre álló id�t 4 hónapról 7 hónapra, a 
felvásárlásra rendelkezésre álló határid�t pedig július 31-r�l augusztus 31-re. Fentiek tették lehet�vé 
az intervenció sikeres befejezését. RIEGER - SZ�KE [2007a] tanulmánya hasonlóan vélekedett, 
hozzátéve, hogy az MVH rugalmassága odáig terjedt, hogy az intervencióra felvásárolt gabona 
mintegy 70 százalékát fizikai beszállítás nélkül, a felajánló raktárában vette át akkor is, ha a raktár 
csak minimálisan feleltek meg az intervenciós követelményeknek.  

A 2005/2006. évi intervenciós felvásárlás el�tt a gabonatermeszt�k félelemmel néztek az aratás 
elé. Az okozta a f� gondot, hogy az MVH még nem szállította el a rövidtávra lekötött, lejárt 
szerz�dés� raktárakból a 2004. évi intervenciós gabonát (KÁCSOR- CZUNNER 2005), tehát nem 
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volt hol elhelyezni a 2005. évi, átlag feletti betakarított termést. Az MVH alapvet� feladata lett tehát 
a stabil, hosszú távú szerz�désekkel biztosított raktárbázis megteremtése. (CSEKE et. al. 2006)  
A raktárkapacitás kérdéskört egy kés�bbi fejezet részletesen tárgyalja.  

Az intervenciós felvásárlási id�szak el�tt az el�z� évi nagy készletek miatt is a piaci árak az 
intervenciós ár alatt mozogtak, bár az intervenció nem engedte azokat 20-22 ezer forint alá csúszni 
(NAGY 2006a). Mindezek következtében az intervenció vonzó és jövedelmez� értékesítési csatorna 
maradt ebben az évben is. A szezonban 4,2 millió tonna gabonát vásárolt fel a Hivatal a 
gabonatulajdonosoktól,- amely 10 százalékkal haladta meg az el�z� évit,- 124 milliárd forint 
értékben. NÓGRÁDI - RIEGER [2006] rámutatott arra, hogy az idény alapvet� jellemz�je a magas 
kukorica felvásárlási arány volt, a teljes felvásárlás 76 százalékát tette ki a kukorica, a 2005. évi 
kukoricatermés 35 százaléka került az intervenciós raktárba. Emellett arra is rávilágítottak, hogy az 
intervenciós felvásárlás 40 százaléka a dél-alföldi régióból származott.  

Magyarország els� kétéves gabonaintervenciós felvásárlását összegezve megállapítható, hogy 
jelent�s felvásárlásra került sor. RIEGER - SZ�KE [2007a] a magas intervenciós kedvet három 
tényez�re vezette vissza, az alacsony világpiaci árakra, a vizsgált két év kiemelked�en magas hazai 
termelésére, továbbá arra, hogy az el�z� két tényez� hatását feler�sítette Magyarország európai 
viszonylatban is kedvez�tlen piaci- szállítási- logisztikai pozíciója. NÓGRÁDI et al. [2006a] az 
export értékesítési csatornák besz�külése és a két egymást követ� év rekordtermése rovására írta. 
RIEGER - SZ�KE [2007a] kimutatta, hogy az els� két éves magyar gabonaintervenció 
lebonyolítása összesen 67,7 milliárd forintba került, amelynek 80 százalékát az EU, 20 százalékát a 
hazai költségvetés fizette. A hazai intervencióban az intervencióköteles gabonafélék közül a búza és 
a kukorica termék fontosak, ez a két termék adta a felvásárlások 98 százalékát. (NÓGRÁDI - 
RIEGER 2006) A felvásárlás régiók szerinti megosztása alapján kimondható, hogy a legnagyobb 
mennyiség� gabona felvásárlására mindkét szezonban a Dél- Dunántúli, a Dél- Alföldi és az Észak- 
Alföldi régiókban került sor, együtt 73 százalékban részesedtek a teljes intervencióban. (NÓGRÁDI 
et.al. 2006a) RIEGER – PALKOVICS – BÁNHEGYI [2006] szerint a csatlakozást követ� két év 
egyik pozitív hozadéka az intervenciós felvásárlás javára is írható gabonapiaci egyensúly 
kialakulása és az ennek nyomán érzékelhet� termel�i elégedettség volt. NÓGRÁDI - RIEGER 
[2006] rávilágított arra, hogy a hazai felvásárlás módja 2004-t�l átalakuláson ment keresztül.  
Az els� intervenciós idényben a helyben történ� felvásárlás 88 százalékot képviselt a teljes 
felvásárlásban, a második szezonban 74 százalékra csökkent a részaránya. Egyetértek a szerz�k 
azon valószín�sítésével, hogy a jöv�ben a magyar felvásárlási gyakorlat tovább változik, a 
beszállításos felvásárlás egyre nagyobb teret fog nyerni. Ez egyúttal követelménye is a következ� 
évi eredményes intervenciónak annak érdekében, hogy a megfelel�, bevált raktárakkal kössön 
szerz�dést a Hivatal és az áttárolási költségek kizárása érdekében ezekbe a raktárakba történjen 
rögtön a felvásárlás.  

Fentiek azt bizonyítják, hogy Magyarország nem készült fel kell�en az Uniós csatlakozásra a 
gabonaintervenció területén. Bár kérdéses, hogy fel lehetett-e volna készülni arra, hogy két egymást 
követ� évben rekord gabonatermést produkál az ország, amely az el�zetes el�rejelzések ellenére 
nem 800 ezer tonna intervenciós felajánlást eredményez, hanem annak sokszorosát. Minden 
bizonnyal a szakért�i alul- becslések is okolhatók a 2004/2005-ben intervenció területén 
megmutatkozó problémákért. Ennek ellenére NÓGRÁDI - RIEGER [2006] is hangsúlyozta, hogy 
kiemelked� eredménynek számít, hogy az EU történetének arányát tekintve legnagyobb 
intervencióját az uniós jogszabályok által meghatározott határid�ig le tudta bonyolítani. Persze ne 
felejtsük, hogy a határid�ket 2005. tavaszán meghosszabbították, de ez sem csorbítja a Hivatal 
teljesítményét.  



35 

2.2.2.4 A 2006/2007. évi gabonapiaci helyzet és gabonaintervenció  

A 2006-os aratást a jó gabona terméseredmények és magas gabona árak jellemezték. Ennek 
ellenére már nyáron érdekes helyzet állt el� a piacon, a magas (akkoriban 7 millió tonnát 
meghaladó) gabonaintervenciós készlet ellenére gabonahiány jelentkezett az országban!  
Az intervenciós készlet ugyanis nem szabad készlet, az EU rendelkezik felette, és csak hosszas 
uniós procedúra révén lehet hazai felhasználásra készleteket igényelni. A TEJPORTÁL [2006a] az 
intervenciós politika leggroteszkebb pontjának nevezi, hogy miközben a hazai szükséglet 
háromszorosának megfelel� mennyiség� termény termett az országban a megel�z� években, a hazai 
felhasználók egyre nehezebben jutottak gabonához, s�t JÁMBOR [2007] adatai szerint még 
importálni is kénytelenek voltak. VÁMOSI [2006] a gabonahiányt egyrészt a globális felhasználás 
folyamatos emelkedése, másrészt az alacsonyabb világtermés következményének vélte. Európában 
csapadékhiány csökkentette a megtermelt gabona mennyiségét, Amerikában is egyre csökkennek a 
tartalékkészletek. Emellett a 2006-os forint gyengülés is a forintos árak emelkedéséhez vezetett.  
A telephelyi árak mindenhol meghaladták az intervenciós árat.  

Ennek következtében a vev�k az intervenciós tételek megvásárlása felé fordultak, így megindult 
azok apadása. (VÁMOSI 2006) A kukorica iránt heti 100 ezer tonnás nagyságrendben mutatkozott 
vásárlási szándék és fizet�képes kereslet. (NAGY 2006e) NAGY [2006c] rámutatott arra, hogy a 
hazai felhasználók 26.000 Ft/tonnát meghaladó áron vásároltak búzát az intervenciós készletekb�l, 
ezzel beigazolódott az EU intervenciós gyakorlata, hogy az Unió nem jár rosszul az üzleten, a 
viszonylag magas intervenciós felvásárlási árat megfizeti valaki, mégpedig a végs� felhasználó, a 
fogyasztó. Mindezek a történések NAGY [2006d] szerint el�revetítették, hogy a feldolgozók 2006-
ban,- okulva az el�z� évi ráér�s könnyelm�ségükb�l,- nagyobb igyekezettel vásárolták fel a 
szükségleteiket. NAGY [2006f] azt várta, hogy a piaci történések és az intervenciós szigorítások a 
szabadpiac árakat lefelé tolják. Nem így lett.  

Ekkor azonban egy újabb problémával kellett szembenéznie az országnak, a szállítási kapacitás 
korlátozottságával. FEHÉR [2006] és NAGY [2006f] is kifejtette, hogy a gabonakészletek 
szabadpiaci értékesítésének logisztikai korlátai voltak. NAGY [2006f] a hazai vagonparkot 
maximális kihasználás mellett havi 120 ezer tonna áru elszállítására alkalmasnak becsülte, amely 
mellett kisebb kapacitással kamionos szállítás lehetséges. FEHÉR [2006] vasúton maximum havi 
150 ezer tonna áru szállítását vélte reálisnak, közúton további 100 ezer tonnáét. Mindkét szerz� 
egyetértett abban, hogy az uszályos szállítást a Duna akkori alacsony szintje nehezítette. FEHÉR 
[2006] lehetetlennek tartotta, hogy a hatalmas intervenciós árumennyiséget rövid id�n belül sikerül 
kivinni az országból, így arra számított, hogy 2006/2007-ben sem kerülhet� el az intervenció. 
VÁMOSI [2006] is úgy vélte, hogy megvalósíthatatlan a szállítási igények kielégítése, mert nem áll 
az ország rendelkezésére a szükséges mérték� szállítójárm� kapacitás. Ennek következményeként 
leírta, hogy egyre nagyobb szállítási késedelmeket szenvednek el a piac szerepl�i, vagy 
megnövekszik a szállítási id�, a 2007-es termés betakarítása utánra húzódik, akadályozva a 
betakarítást, vagy meghiúsul a szállítás, ami az áru belföldi értékesítését eredményezi majd, ami a 
belpiaci árakat nyomhatja lefelé.  

2006. �szén CSEKE et. al. [2006] els�sorban a szabadpiaci árak emelkedéséb�l adódóan arra 
számított, hogy a 2006/2007. évben a megel�z� évekhez képest kisebb mérték� intervenciós 
felvásárlás várható, s�t azt is el�revetítette, hogy a szigorított min�ségi el�írások mind a búza, mind 
a kukorica felajánlások egy részét kizárják az intervencióból. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy csak 
a termésmennyiséget tekintve az intervenciós felajánlás csökkenése nem lenne indokolt. A Hivatal 
elnöke a szezonra 1,5-3 millió tonna közötti mennyiség intervenciós felvásárlást valószín�sített. 
Optimista véleményét arra alapozta, hogy akár a megépült tárolókapacitások tulajdonosai is 
felléphetnek vásárlóként és szorgalmazhatják az intervenciót, kapacitásaik kihasználása és az 
intervenciós tárolási díjak érdekében. (NAGY 2006e) Velük ellentétben a Gabonaszövetség elnöke 
el�revetítette, hogy 2007. tavaszára búzahiány lehet az országban, ezért szorgalmazta, hogy az 
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agrártárca tavaszig „tartalékoljon” legalább 200 ezer tonna árut a korábbi években felvásárolt 
intervenciós készletb�l. Azt jósolta, hogy a 2006/2007-es szezonban búzából egyáltalán nem lesz 
intervenciós felajánlás. (TEJPORTÁL 2006b) NÓGRÁDI - RIEGER [2006] tanulmánya alapján 
ekkor 4,5 millió tonna körüli intervenciós készlettel rendelkezett az ország, amely az akkori 
legjelent�sebb készlettel bíró tagállammá tette. A 2004-ben csatlakozott országok közül hazánk 
mellett Csehország (0,5 millió tonna) Szlovákia (0,5 millió tonna) és Lengyelország (0,8 millió 
tonna) rendelkezett még jelent�s intervenciós készlettel, de ezek jóval a hazai szint alatt voltak.  
A jelent�s intervenciós múlttal rendelkez� Németországban is csupán másfél, Franciaországban 
pedig fél millió tonna volt ugyanekkor az intervenciós készlet.  

RIEGER - SZ�KE [2007b]-hez hasonlóan úgy gondolom, hogy senki nem kalkulált azzal, hogy a 
harmadik intervenciós periódusban a piaci feltételek drámaian megváltoznak egész Európában, és 
magasra szöknek a gabonaárak. A 2006. november 1-jén induló intervenciós id�szakban így az 
állam kevésbé bizonyult jó vev�nek, a szabadpiaci árak magasabb árbevételt kínáltak, így az 
intervenció inaktív szerepl� maradt. A 2006/2007-ben EU szinten 10 ezer tonna, Magyarországon 
1500 tonna kukorica került intervenciós felvásárlásra. (RIEGER - SZ�KE 2007b) A gabona 
szabadpiaci árai a 2007-es aratás után tovább emelkedtek, a búza piaci ára megközelítette a 
tonnánkénti 50 ezer forintot, �szre pedig már a 60 ezret is elhagyta. Eközben az intervenciós 
raktárakban tárolt gabona mennyisége 2007. novemberre fél millió tonna alá süllyedt.  

RIEGER [2007a] hangsúlyozta, hogy a 2006/2007-es tényleges intervenciós felvásárlás elmaradása 
ellenére fontos a gabonatermeszt�k védelme a gabonapiacon mind az EU, mind pedig a tagállam 
számára. Ezt a védelmet továbbra is biztosítja a meglév� intervenciós rendszer. A szerz� kiemelte, 
hogy a várható piaci helyzet nem igényli az aktív piaci munkát az állami szervekt�l, de a 
meghirdetett intervenciós ár potenciális biztonságot jelent bármilyen különleges piaci helyzetben a 
termel�knek. Erre a bankok teljes biztonsággal tudnak hitelezni. Továbbá a jelent�s piaci 
hatalommal rendelkez� felvásárlók számára a meghirdetett intervenciós ár egy olyan küszöbérték, 
ami keretet ad a tevékenységüknek. Ezzel korlátozható a keresked�k árletör� tevékenysége is.  

Osztom RIEGER [2007a] fenti véleményét, és kiegészítem azzal, hogy az elmúlt három éves 
gabonapiaci helyzet megmutatta a gabonaintervenció lényegét és szerepét. A rekord gabonatermés 
nem mindennapos, így a rekord termés� években felvásárolt gabona hihetetlen gyorsasággal 
kiürülhet az intervenciós raktárakból gabonahiányos id�szakban. Ez a gabona nem csak az adott 
tagállam számára nyújt megoldást, hanem az Unió többi tagállama gabonahiányát is kompenzálni 
képes. A jelenlegi piaci történések ezzel megcáfolták sok szakért� azon el�rejelzését is, hogy 
évtizedekig elhúzódó intervenciós kukorica hegyek várnak az Unióra.  

2.2.2.5 Az intervenciós célra rendelkezésre álló tárolókapacitás Magyarországon  

RIEGER [2007a] szerint az intervenciós felvásárlás, tárolás, de még az értékesítés végrehajtása is 
az intervenciós raktározás feltételrendszerén alapszik. A gabonatermeszt�k értékesítési pozícióját 
befolyásolja a térségben rendelkezésre álló raktárkapacitások nagysága. Raktárhiányos térségben a 
raktár-üzemeltet�k lokális monopóliumként tudnak viselkedni, míg a megfelel�en ellátott 
térségekben a raktár üzemeltet�k versenyeznek a raktározási tételekért. A szerz� szerint ez a reális 
vételi ajánlatokban és a reális raktározási díjakban figyelhet� meg. Ha korlátozott a raktárkapacitás, 
a gabona fizikai piaci ára is alacsonyabb, mint a meghirdetett intervenciós ár. A piaci ár a 
gabonafelajánló raktárak közötti választási lehet�ség függvényében közelít a meghirdetett 
intervenciós árhoz. Minél több raktár kínálja szolgáltatásait, annál inkább veszítik el a raktárak 
lokális monopol pozíciójukat. A szerz� a termeléshez viszonyítva 130%-os raktárellátottságot tart 
ideálisnak, ami már érezhet� versenyhelyzetet teremt régionként. A sikeres intervenció 
megvalósításának feltételének is a raktárkapacitás-többletet tartja, ami kínálati versenyt teremt a 
raktározási piacon, valamint az elkötelezett raktár üzemeltet�k létét, akik vállalják a betárolt áru 
tárolását akár több éven keresztül.  
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Az intervenciós gyakorlat szerint a megfelel� mennyiség� és min�ség� raktárkapacitás biztosítása 
tagállami feladat. (RIEGER 2007a) Ezért is válhatott Magyarországon a raktárkapacitás központi 
kérdéssé a csatlakozás utáni években. Több szerz� is megbecsülte hazánk tárlókapacitását, majd 
ebb�l meghatározta az intervenciós tárolásra alkalmas tárolók nagyságrendjét.  

POPP -POTORI [2006a] tanulmánya szerint a hazai minisztériumi és gabonaágazati szakért�k az 
uniós csatlakozást megel�z�en a gabonatárolásra alkalmas, rendelkezésre álló összes 
tárolókapacitásunkat 15-16 millió tonnára becsültek, ennek harmadát tartották az uniós 
normáknak megfelel�nek. Ezen becsléssel összhangban van az EUROQUALITY [2006] 
véleménye, amely a legjelent�sebb keleti gabonatermeszt� országok tárolási kapacitását elemezte 
(4. táblázat) és megállapította, hogy ezek az országok tárolási kapacitás hiánnyal küzdenek.  

A tanulmány Magyarországgal kapcsolatban is erre a következtetésre jutott, annak az ismeretnek a 
birtokában, hogy 2005-ben tárolókapacitás b�vítés történt. A magyar kapacitásokról azt vallotta, 
hogy 30 százaléka elavult, további 40 százalék pedig 20-30 éves, így a teljes 16 millió tonnából 7-8 
millió tonnát tartott az intervenciós követelményeknek megfelel�nek. Ugyanakkor hangsúlyozta, 
hogy a meglév� teljes kapacitás elegend� a magyar termés elhelyezésére.  

4. táblázat: Becsült tárolókapacitás Kelet-Európa legnagyobb gabona termel� országaiban (millió tonna)  

 Csehország Magyarország Lengyelország Szlovákia 
Gabonatermelés 6-7,5 13-16 25-30 3-3,5 
Teljes magán tárolókapacitás 4,5 15 11,5 2,5 
Teljes köztároló kapacitás 0,18 1,2 10,5 0,01 
Intervenciós raktárnak min�sített kapacitás 0,73 9,8 0,81 0,5 
Havi tárolási költség (EUR) 50 CZK 1,4 1,5 2,02-4,03 
Termel�k tulajdonában lév� tárolókapacitás - 10% 33% szinte 0% 

(Forrás: EUROQUALITY [2006]) 

Az MVH ennél optimistábban látta a helyzetet, a hazai tárolási kapacitásból 10 millió tonna 
kapacitást tartottak korszer�, intervenciós el�írásoknak minden szempontból megfelel� 
tárolótérnek, amely gyors és gördülékeny felvásárlást tesz lehet�vé, ha szükséges. (NAGY 2006e) 
RIEGER et al. [2005a] mindemellett azt valószín�sítették, hogy bár évente milliós nagyságrend� 
lesz az intervenciós felajánlás, ehhez 4-5 millió tonnás intervenciós raktárbázis szükséges (mivel 
arra számítottak, hogy az Unió az intervenciós árut a következ� betakarítás el�tt kivonja a piacról, 
nem halmozódik fel az árumennyiség az országban). POPP et al. [2005a] és POPP -POTORI 
[2006a] tanulmányaikban az AIK modellszámításaira hivatkozva ugyancsak úgy vélték, hogy a 
gabonaintervenciós rendszer megfelel� m�ködéséhez 4-5 millió tonna állandó intervenciós 
tárolókapacitásra van szükségünk. Mai ismereteink birtokában tudjuk, hogy ennél többre volt 
szükség 2005/2006-ban.  

A 2005-ben raktárkapacitás hiányról számoltak be a szakemberek. Mivel a piaci helyzet 
megmutatta, hogy az intervenciós tárolás jó üzlet, ez raktárépítési hullámot indított el országszerte, 
amit még inkább ösztönzött, hogy állami támogatás is társult hozzá. RIEGER – JANCSOK – 
KATÓ [2005] is megfogalmazta, hogy a gabona árutöbblet és az ehhez kapcsolódó intervenciós 
raktározási gond nem egy pillanatnyi probléma, hanem az elkövetkez� években is jelentkezni fog, 
ezért sürget� feladatnak látták a hazai raktárépítést és korszer�sítést. RIEGER [2007a] és POPP -
POTORI [2006a] is bemutatta, hogy a Földm�velésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium több 
intézkedést tett a kezdeti raktárkapacitás-hiány megszüntetése érdekében. Az Agrár és 
Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) keretében egy pályázat került meghirdetésre, amely a 
tárolók elhelyezkedése és m�szaki állapota figyelembevételével 2,4 millió tonna kapacitás építésére 
és 351 ezer tonna raktárkapacitás felújítására nyújtott támogatást. Sok raktárüzemeltet� támogatás 
nélkül is növelte a már meglév� tárolási kapacitását. RIEGER [2007a] tanulmánya elemezte, hogy 
Magyarországon az elmúlt három évben közel 4 millió tonna új raktárkapacitás, vagy raktárb�vítés 
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létesült, amely a korábban rendelkezésre álló 16 millió tonnás kapacitás további 25 százalékos 
b�vülését jelenti. A jelent�s kapacitásb�vülés hatására raktár túlkínálat alakult ki a piacon, ami 
biztosítja a gabonaaratáskor a raktárral nem rendelkez� gabonatermeszt�k választási lehet�ségét a 
raktárak között.  

RIEGER et. all., POPP et al. [2005a] és POPP -POTORI [2006a] örült a beruházásnak, azonban 
sajnálták, hogy a beruházások nem illeszkedtek egy átfogó infrastruktúra-fejlesztési koncepcióba. 
Hiába van ugyanis m�szakilag és technológiailag megfelel� raktárunk, ha az exportszállításhoz 
szükséges logisztikai feltételek (vasúti, kiköt�i kapcsolat) nem biztosítottak. RIEGER – 
PALKOVICS – BÁNHEGYI [2006] kiemelte, hogy ezzel fontos és régóta esedékes fejlesztésekre 
került sor hazánkban, amely gazdaságélénkít� hatással is bír és megalapozza az intervenciós 
raktározási üzletág eredményes m�ködését. A Gabonaszövetség további raktárépítést tartott volna 
szükségesnek. (TEJPORTÁL 2006a) POPP et al. [2005a] úgy gondolta, hogy a raktárkapacitás 
nagysága nem, térbeli elhelyezkedése és m�szaki állapota viszont problémát jelenthet a jöv�ben. 
RIEGER – PALKOVICS – BÁNHEGYI [2006] tanulmányában ugyancsak elemezte, hogy 
Magyarország számára hátrányt jelent, hogy nem rendelkezik tengeri kiköt�vel, valamint logisztikai 
háttere is elmaradott. Az intervenció pedig nem képzelhet� el megfelel�, a logisztikai igényeknek 
eleget tev� raktárhálózat nélkül.  

A beruházások hatására 2006. �szére megsz�nt az országban az intervenciós raktárhiány, s�t 
NÓGRÁDI - RIEGER [2006] véleménye szerint a raktárpiac keresleti piacból kínálati piaccá 
változott. Megítélésük szerint az országban a gabona raktárkapacitás elérte a 20 millió tonnát, 
amelyb�l 9,7 millió tonna intervenciós célra rendelkezésre áll. CSEKE - NÓGRÁDI [2006] azt is 
hangsúlyozták, hogy a Duna mentén épült több százezer tonna kapacitású stratégiai raktárak (ez 
alatt a 35 ezer tonna kapacitást meghaladó, vagy akár több százezer tonnás raktárakat értették) 
megkérd�jelezik a kisebb, regionális raktárak (ezek 10-35 ezer tonna kapacitásúak) létjogosultságát. 
2007 novemberében ehhez hozzáteszem, hogy mára odáig jutottunk, hogy az intervenció esetleges 
megszüntetése a stratégiai raktárak létjogosultságát is megkérd�jelezheti. Erre RIEGER – 
PALKOVICS – BÁNHEGYI [2006] is felhívta a figyelmet, hangsúlyozva, a megújult és b�vült 
raktárkapacitás kihasználása hosszútávon problémát jelenthet, az intervenciós felvásárlás ugyanis 
esetleges, továbbá az intervenció megszüntetése is túlkínálatot eredményezhet a raktározási piacon.  

Ha a legpesszimistább becslést vesszük is alapul, látható, hogy az ország 2004-ben legalább 7,5, az 
optimista nézet szerint 10 millió tonna intervenciós követelményeknek megfelel� tárolási 
kapacitással rendelkezett, amelyben egynél több kimagasló gabonaintervenciós év áruja 
elhelyezhet� volt. Jelenleg pedig a raktárépítések és korszer�sítések köszönhet�en további 4 millió 
tonnányi korszer� gabonatárolásra alkalmas raktárbázissal lettünk gazdagabbak. Mondhatni, 
kiforrott a magyar intervenciós tárolási bázis. Az Unió intervenciós rendszer átalakítási törekvései 
hatására 2006-ban azonban megkérd�jelez�dött a gabonaraktározási üzletágunk létjogosultsága.  
A kérdés ma már az, lesz-e mivel megtölteni ezeket a raktárakat a jöv�ben. NAGY [2007b] 
bizonytalannak ítéli támogatásokból épült tárolók sorsát, a tárolási szolgáltatás kiépítéséhez ugyanis 
f�ként az intervenciós tárolás lehet�sége adott kedvet a termel�knek. JÁMBOR [2007] is hasonlóan 
kétségesnek ítéli intervenció nélkül a tárolók jöv�beli létét. Mindezzel beigazolódni látszik SZ�KE 
[1998] csaknem 10 évvel ezel�tti jóslata, amely szerint az intervenció ésszer�tlen beruházásokra 
ösztönözhet, amely raktárak kihasználtsága is kérdésessé válhat, ha nincs intervenció. A raktárhiány 
mögött - ahogyan azt a 2.1.3.4. pontban elemeztem,- els�sorban a raktárakkal szemben támasztott 
túlzott elvárás volt. LACZKÓ - SZ�KE [2000] már 2000-ben rávilágítottak a Franciaországban 
1997/1998-as szezon végén jelentkez� raktárhiányra, amelynek oka ugyancsak az EU által 
raktárakkal szemben el�írt minimális követelményeknél jóval magasabb követelmények felállítása 
volt. Mégis 7 évvel kés�bb mi is beleestünk ebbe a hibába.  
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2.2.2.6 A magyar gabonaintervenciós készletek tárolása 

Az intervenciós készleteket valahol tárolni kell az értékesítésig, mégpedig úgy, hogy a tárolás során 
mennyiségi és min�ségi károsodás ne érje azokat. A tagállam kötelezettsége a megfelel� raktárbázis 
biztosítása, amelyhez a közös agrárpolitika szabad kezet ad. Az els� két intervenciós id�szak 
magyar raktárhelyzetét RIEGER - SZ�KE [2007a] gondolatával összegzem: a gabonaintervenció 
végrehajtása során a legnagyobb problémát a felvásárolt készletek raktározásához szükséges 
raktárkapacitás biztosítása jelentette Magyarország számára.  

RIEGER [2007a] szerint a csatlakozást megel�z�en a magyar raktározási infrastruktúra 
kialakítására nem fordítottak elég figyelmet. Így a 2004/2005-ös intervenciós felvásárlásnak 
szerz�dött raktárkapacitás nélkül indult az MVH. RIEGER - SZ�KE [2007b] megállapította, 
hogy ennek az volt az oka, hogy a Hivatal a technikai követelményre helyezte a f� hangsúlyt, amely 
veszélyes volt a magas intervenciós felajánlás miatt, és olyan mérték� raktárhiányt okozott, amely 
akadályozta az intervenciós felvásárlás indulását és hónapokig veszélyeztette az intervenció sikeres 
alkalmazását. RIEGER [2007a] beszámolt arról, hogy az intervenciós id�szak harmadik hónapjában 
a szakmailag elvárható technológiai elvárásoknál jóval magasabb kritériumok megfogalmazása 
miatt csupán 1,2 millió tonna szerz�dött intervenciós raktárkapacitás állt a Hivatal rendelkezésére. 
A reális technológiai elvárások megfogalmazása után a hatodik hónap végére 3,5, az utolsó 
harmadban 4,9 millió tonna raktárkapacitás állt rendelkezésre. Ennek 70% csarnoktároló, 30% fém 
illetve vasbeton siló, a szerz� hangsúlyozza a horizontális tárolók (csarnoktároló) magasabb 
arányának szükségességét a jelent�s mennyiség� kukorica tárolási igénye miatt. RIEGER [2007a] 
számszer�sítette az els� szezon raktárhelyzetét: 426 raktárüzemeltet�nél, 476 helységben, 670 
raktárban, több mint 2100 tárolóban került elhelyezésre az intervenciós áru. A raktározók 
koncentrációjára jellemz�, hogy az els� 10 raktározó biztosította az összes raktártér több mint 33%-
át. Az 5 ezer tonnánál kisebb kapacitást biztosító 355 (63%) raktár csupán 0,7 millió (16%) tonna 
kapacitást biztosított. Ez utóbbi kategóriába tartozó raktárak jelent�s része „szükségmegoldásként” 
vett részt az intervencióban.  

CSEKE - NÓGRÁDI [2006], RIEGER - SZ�KE [2007a] és RIEGER [2007a] tanulmánya is 
hangsúlyozta, hogy az els� éves magas arányú felajánlás és a jelentkez� raktárhiány olyan helyzetbe 
hozta a Hivatalt, hogy a kisebb és kedvez�tlenebb adottságú raktárakkal is szerz�dni kényszerült, 
továbbá rövid lejáratú szerz�dést is kötnie kellett, ez utóbbi az akkori 4,9 millió tonnás kapacitásból 
2 millió tonnát tett ki. Ezek a döntések azonban csak a kapacitáshiány pillanatnyi elodázását 
jelentették, a rövid távra lekötött raktárak kiürítése a 2005. évi betakarítás el�tt sürget�vé vált, 
amely nemzetei költségvetésb�l finanszírozott áttárolásokat tett szükségessé. RIEGER [2007a] 
szerint ez volt az ára annak, hogy Magyarország nem készült fel id�ben elegend� hosszútávon 
szabad raktárkapacitás biztosításával az intervenciós felvásárlásra. A 2004/2005. évben a rövid távú 
szerz�déskötés azonban CSEKE et. al. [2006] és RIEGER [2007a] véleményéhez hasonlóan 
véleményem szerint is szükségszer� volt, mert nélküle nem valósult volna meg az els� éves gabona 
sikeres felvásárlása, amely tovább rontotta volna az akkor nem éppen feszültségmentes gabonapiaci 
helyzetet. Továbbá RIEGER [2007a] elemezte, hogy az EU készletszemlélet� raktározási 
politikájával szemben (a tényleges készlet raktározása után fizet átalánydíjat), Magyarországon 
szükségszer� volt a raktárkapacitás szemlélet� raktározási politika (a rendelkezésre bocsátott 
raktárkapacitás után fizet díjat) alkalmazása annak érdekében, hogy a kezdeti raktárhiányt enyhítsék 
és növeljék a raktározási kedvet. Ez azt jelentette, hogy hazánk a ki nem használt kapacitásra is 
fizetett díjat (rendelkezésre tartási díjat), amely intervenció nélkül is állandó bevételt kínált a 
raktárüzemeltet�nek. Emellett RIEGER - SZ�KE [2007a] azt is hangsúlyozta, hogy a hazai 
raktárszektor érvényesíteni tudta piaci er�fölényét a tapasztalatlan adminisztrációval szemben, így 
az uniós térítésnél magasabb hazai raktárátalány-díjakat tudtak elérni.  

A 2005-ös aratás el�tti magyar közhangulat szemléltetése érdekében érdemes megemlítenem, hogy 
a sajtó raktárhiányról számolt be, kiemelve, hogy a nyári gabonatermények tárolására elegend� még 
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a raktárkapacitás, az �szi gabona elhelyezése azonban már gondot jelenthet. A magyar 
agrárminiszter felhívta a figyelmet arra, hogy ilyen nehéz helyzetben még nem állt az ország, kérte 
a szakmai területek összefogását. (GRÁF 2005a) Az Unió megoldásként javasolta a magyar 
intervenciós gabona külföldre történ� szállítását és külföldi tárolását (belgiumi és német 
raktárakban), majd a gabona átszállítását az aszály sújtotta területekre (Portugáliába és 
Spanyolországba) terméskiesésük pótlása céljából. 2005. júniusában Spanyolország félmillió tonna 
intervenciós árut igényelt a szárazság miatt, amelyb�l az Unió 300 ezret a magyar intervenciós 
készletb�l szánt átcsoportosítani, Portugáliába 200 ezer tonna áru kiszállítása volt tervben, a 
szállítások azonban megtorpantak. (EURACTIV 2005, ORIGO 2005a, ORIGO 2005b) Ez nem volt 
meglep�, JACKSON [2006] is kifejtette, hogy a gabonafélék EU-n belüli mozgása a land-locked 
országokból a deficites országokba szállítási támogatás nélkül korlátozott. Eközben azonban a hazai 
szerepl�k számára nyilvánvalóvá vált, hogy jó üzlet az intervenciós tárolás, így a külföldön történ� 
tárolás gondolata fokozatosan háttérbe szorult és megkezd�dött a hazai raktárbázis szélesítése, 
korszer�sítése (err�l a korábbi fejezet számolt be részletesen), a piaci szerepl�k megelégedésére. 
Sok piaci szerepl� tervezte, hogy az intervenciós raktározásból az elkövetkez� években b�ven 
profitálhat.  

A következ� szezon feladata lett tehát a megfelel� min�ség�, határozatlan id�re rendelkezésre álló 
raktárkapacitás biztosítása, amely feladat CSEKE - NÓGRÁDI [2006] szerint sikeresen zárult, így 
ebben a szezonban már nem a raktározók diktálták a feltételeket. RIEGER [2007a] is kiemelte, 
hogy a második intervenciós év végére a raktározási helyzet normalizálódott. A 2005/2006. 
évben ugyanis az MVH a határozott idej�, rövid távú szerz�dések visszaszorítása érdekében 
egyrészt megegyezett a raktározókkal és határozatlan idej�vé (azaz hosszú távúra) módosította a 
raktárlekötéseket. Másrészt áttárolások történtek határozatlan id�re lekötött raktárakba, végül az 
MVH a rövid távra lekötött raktárakból kezdte meg els�ként a készletértékesítést. A felsorolt 
lehet�ségek közül a legköltségesebb, az áttárolás volt a meghatározó. (CSEKE et. al. 2006)  
Az áttárolás költségességét szemléltetve CSEKE - NÓGRÁDI [2006] tanulmányukban kimondták, 
hogy 1000 tonna gabona 50 kilométerre történ� áttárolása akkora költséget emészt fel, mint 
ugyanekkora mennyiség� gabona öt hónapos tárolásának teljes kiadása lenne. RIEGER [2007a] 
kifejtette, hogy a hosszú távú intervenciós raktározási rendszer kialakításához megkezd�dött a 
kisebb raktárak felszabadításával párhuzamosan a nagyobb raktárüzemeltet�kkel való 
együttm�ködés er�sítése. A raktározási kedv további fokozása érdekében az FVM megbízásából a 
Hivatal pályázatot írt ki két éves raktárbérleti szerz�dések megkötésére, valamint preferálták a 
logisztikai szempontból kedvez� fekvés� (víz-közeli), 25-300 ezer tonna kapacitású stratégiai 
raktárak. 2006. év végére RIEGER [2007a] tanulmánya szerint az ország intervenciós raktár-
lefedettsége szinte 100 százalékos volt, egyedül a Duna-Tisza közén volt kisebb raktárhiány.  

CSEKE - NÓGRÁDI [2006] szerint a raktártulajdonosok egy része szezonális árbevételeik 
kiegészítésére, az év bizonyos hónapjaiban jelentkez� raktárkapacitás és humáner�forrás feleslegük 
levezetésére alkalmazta az intervenciós tárolást, amellyel egyenletesebbé tették raktárkapacitásuk 
kihasználtságát és tompították a bevételek szezonalítását. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az 
intervenció feszültséget is okozott, mivel a raktározók érdeke (kereskedni, bér- szárítani és bér- 
tárolni is kívántak) ütközött az MVH hosszú távú tárolásra töreked� koncepciójával. A szerz�k a 
jöv�re nézve arra számítanak, hogy folyamatosan lemorzsolódnak azok a raktározók, akik csak 
szezonális jelleggel tudják raktárkapacitásukat intervenciós célra rendelkezésre bocsátani, így 
egyfajta homogenizálódás fog bekövetkezni. Olyan raktárak kerülnek be az intervenciós körbe, 
amelyek alaptevékenységükt�l függetlenül tudnak hosszabb távon az intervenciós raktározásba 
bekapcsolódni. A szerz�k az intervenciós tárolást egyedülálló, havi állandó összeg� 
bevételformának tartják, amely ritka az agrárágazatban. Emellett elismerik, hogy a raktározók 
felel�ssége is nagy, a raktározás id�tartamára teljes vagyoni felel�sséggel tartoznak az intervenciós 
gabonáért.  



41 

Ezt alátámasztotta az is, hogy a gabonapiaci szakért�k 2005/2006-ban örömmel nyugtázták, hogy az 
intervenció révén hazánkban egy új „gabonafelvásárlási és raktározási üzletág” jött létre. 
CSEKE - NÓGRÁDI [2006] arra számított, hogy az újonnan épült raktárak min�ségi változást 
hoznak e területen, az intervenciós tárolás pedig javítja a vidéki jövedelemszerzés és foglalkoztatás 
helyzetét. CSEKE et. al. [2006] ezt a pozitívumot abban látta, hogy a raktárberuházások igénybe 
veszik a helyi épít�ipari kapacitást, a raktártelepek szakmai és helyismerettel rendelkez� munkaer�t 
is igényelnek, a készletek mozgatása helyi árufuvarozó cégek szolgáltatását igényli, végül a 
raktártelepek m�ködtetése állandó bevételt teremt a helyi önkormányzatnak is. POPP et al. [2005a] 
tanulmányukban számszer�sítették, hogy az intervenciós gabona tárolásának költségét Brüsszel 
megtéríti a tagállamoknak, amely 4 millió tonna gabona átvétele és egy éves tárolása esetén évente 
110-120 milliárd forint bevételt jelent az országnak. A szerz�k azért tartották megalapozottnak az 
egy éves tárolást, mert a tengeri kiköt�k és uniós kilép�helyek távolsága, valamint a szárazföldi 
(közúti és vasúti) szállítás magas költsége miatt az Európai Unió várhatóan a közép-kelet-európai 
térség intervenciós gabonakészleteit értékesíti utoljára. Mindezt BENIRSCHKA- BINKLEY [1995] 
szakért�k véleménye is meger�síti. RIEGER et al. [2005a] tanulmánya is rámutatott erre a 
lehet�ségre, hangsúlyozva, hogy mindent el kell követni annak érdekében, hogy ez az új üzletág 
hatékony része legyen a nemzetgazdaságnak. A tanulmány kiemelte, hogy ha a raktározott 
készleteket az EU hosszabb ideig nem értékesíti, további pótlólagos bevételekhez jut az ország. 
RIEGER et al. [2005a] emellett úgy látta, hogy az intervenciós tárolás olyannyira jó üzletet jelent, 
hogy jó termés� években a keresked�k nem tudván kereskedni, intervenciós tárolás felé 
fordulhatnak. RIEGER [2006b] egy évvel kés�bb már kritikusabban szemlélte a helyzetet. Bár az 
intervenció új raktározási piacot nyitott Magyarországon, de hosszú távon tarthatatlannak tartotta, 
hogy a magyar gazda raktárra termeljen. Kifejtette, hogy mindenképpen tenni kell valamit annak 
érdekében, hogy a gabona elt�njön a raktárakból.  

A 2006/2007-es szezonban a raktárpiac keresleti piacból kínálati piaccá vált. Az intervenció hozta 
új magyar üzletág további változásokat eredményezett, az intervenciós rendszer m�ködtetéséb�l 
adódó feladatok ugyanis a gabona felvásárlásáról áthelyez�dtek az ésszer� raktárstruktúra 
kialakítására, a készletgazdálkodásra, valamint a tárolt készletek min�ségének meg�rzésére. 
(CSEKE et. al. 2006) RIEGER - SZ�KE [2007a] is kifejtette, hogy már nem jelent problémát az 
MVH számára az intervenciós készletek raktározásához minden szempontból megfelel� 
raktárkapacitás biztosítása, ebben a helyzetben ésszer� a raktárszerz�dések felülvizsgálása, a rövid 
távú szerz�dések megszüntetése. RIEGER [2007a] bemutatta, hogy ebben az évben folytatódott a 
raktározás koncentrációja, az intervenciós raktárüzemeltet�k száma n�tt, de a 10 legnagyobb 
részaránya meghaladta az összes raktárkapacitás 50 százalékát. NÓGRÁDI - RIEGER [2006] 
problémának tartották, hogy a raktárb�ség ellenére sok intervenciós gabona volt rövidtávra 
szerz�dött raktárban (akkor a 6 milliós készletb�l 1,3 millió tonna), amelynek áttárolása 
elkerülhetetlen. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a folyamatok kedvez� irányba haladnak, 
folyamatosan n� a hosszú távra lekötött raktárak aránya. El�revetítették, hogy a kukorica tárolására 
hosszabb id�n keresztül is szükség lehet, ezért stratégia feladatnak tartották a raktárakkal szemben 
támasztott követelmények szigorítását. A m�szaki-technológiai alkalmasság mellett a logisztikai 
szempontokat és a hosszú távra történ� rendelkezésre bocsátást tartották fontosnak. CSEKE et. al. 
[2006] javasolta a készletek kisebb számú, de nagyobb kapacitású raktárakban történ� 
koncentrálását, ahol a min�ség megóvása hosszabb távon szavatolt, továbbá az adminisztráció is 
csökkenthet�. A készletek értékesítésénél el�nyt jelent a nagyobb ki-betárolási kapacitást, ezért 
ennek figyelembevételét is javasolta. RIEGER [2007a] elemezve a következ� évek raktárhelyzetét 
rávilágított arra, hogy a hosszú távú (két éves) raktárszerz�désekkel biztosított kapacitás a 
2005/2006. évben 2,5, 2006/2007 évben 3,1 millió tonna volt. A 2005/2006 évi közel 10 millió 
tonnás intervenciós raktárszerz�dés állomány rekord nagyságú volt, az akkori körülbelül 20 millió 
tonnás országos gabona-raktárkapacitás közel 50 százalékát fedte le. A harmadik intervenciós évben 
elmaradt az intervenciós gabona felajánlása, amely a raktárbázis csökkentését tette szükségessé. 
Továbbá a Hivatal átalakította a magyar intervenciós raktározási filozófiát. RIEGER [2007a] 
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elemezte, hogy az üres raktárbérlet után fizetett díj majdnem duplája a tényleges tárolás után 
fizetend� nemzeti kiegészítésnek, így hazánk közelített az uniós gyakorlathoz és 2006-tól nem jár 
rendelkezésre tartási jutalék az újonnan szerz�dött raktáraknak.  

RIEGER - SZ�KE [2007a] összegezte az intervenciós raktárakban lév� készlet min�ségének és 
mennyiségének meg�rzésére vonatkozó kérdéskört. Bemutatták, hogy a beazonosított veszteségeket 
a raktározók megtérítik, a beazonosítatlan veszteségek mértéke pedig alig haladja meg az uniós 
kálót. Arra is rávilágítottak, hogy bár sokat aggódtak szakembereink a kukoricakészletek elméleti 
min�ségromlásával, a gyakorlatban kiderült, hogy a magyar készletek min�sége jobb az uniós 
szabvány által megengedett értéknél. 

A jöv�re nézve feladatunk és érdekünk, hogy olyan raktárbázist teremtsünk az intervenciós 
készletek elhelyezésének, amely hosszú távú lekötéseken alapszik, a raktár állapota, felszereltsége a 
gabona hosszabb idej� meg�rzését teszi lehet�vé, a területi elhelyezkedése pedig logisztikai 
igényekhez igazodik.  

2.2.2.7 Az intervenciós készletek értékesítése  

Az intervenciós készletek értékesítése bizottsági döntés alapján, bizottsági rendelet kiadása útján 
történik az uniós piacon vagy külpiacon. (NÓGRÁDI et al. 2006a) Az intervenciós készletek bels� 
piacon történ� értékesítésének egyik feltétele, hogy az értékesített intervenciós készlet nem okozhat 
a szabadpiacon árcsökkenést. Az intervenció keretében felvásárolt áru értékesítésekor a minimum ár 
az aktuális, havi növekménnyel növelt intervenciós ár, amit a nyilvános licit során az áru jó 
min�ségi paraméterei és el�nyös földrajzi elhelyezkedése emelhet. A raktárak közötti 
készletátcsoportosítás amellett, hogy költséggel jár, még az áru min�ségi paramétereit is rontja, 
tehát csökkenti a magasabb ár elérésének lehet�ségét. (CSEKE - NÓGRÁDI 2006) NÓGRÁDI - 
RIEGER [2006] kifejtette, hogy az EU értékesítési politikája lehet�séget teremtett arra, hogy a 
közép-európai országok földrajzi elhelyezkedéséb�l adódó versenyhátrányát kiegyenlítsék a gabona 
(búza) harmadik országba irányuló exportjánál. Ezt azáltal érte el, hogy a versenyel�nyben lev� 
tagállamok intervenciós készletére az EU nem írt ki tendert, így a hazai készletek apadni kezdtek. 
Kukorica esetében az exportlehet�séget viszont küls� megállapodások korlátozzák. RIEGER - 
SZ�KE [2007a] is bemutatták, hogy az intervenciós búza értékesítése gyors ütemben halad, így azt 
várták, hogy a teljes készlet hamarosan kiürül a raktárakból. A kukoricakészlet értékesítését viszont 
középtávon nem látták megoldottnak (arra számítottak, hogy a havi értékesítés csupán 100 ezer 
tonna körüli lesz) a küls� megállapodások és nemzetközi kereskedelmi okok miatt. Sajnálattal 
nyugtázták, hogy az Unió kukoricahiányos területe, az Ibériai-félsziget csak elméleti lehet�sége a 
felesleg levezetésének, mivel logisztikai és egyéb adottságainkat figyelembe véve nem tudunk 
versenyezni a kedvezményes vámtétel� importtal szemben. Kifejtették, hogy intervenciós 
készletértékesítési lehet�ségeként a bioetanol célú értékesítés jöhet szóba, amely értékesítéshez az 
általánostól eltér� ár-meghatározási szabályt, a megszokottnál alacsonyabb értékesítési ár 
alkalmazását kértünk az Uniótól. A kérésünket azonban a Bizottság visszautasította, így a szerz�k 
arra számítottak, hogy kukoricaintervenciós készleteink értékesítése több évre elhúzódhat. 

A harmadik intervenciós év a pesszimista becslésekre rácáfolt, mert a magyar készlet jelent�s, 70 
százalékát értékesítette az EU. RIEGER [2007a] szerint ezt a világpiaci helyzet radikális változása 
hozta. A korábbi kínálati gabonapiaci helyzet ugyanis agresszív keresleti helyzetté alakult át.  
A szabadpiaci árak 2006 aratáskor 140 euró/tonna körül alakultak, 2007 nyarán pedig elérték a 180 
euró/tonna álomszintet. A szerz� arra számított, hogy az értékesítés tovább folytatódik ezen az 
árszinten és hamarosan minden intervenciós raktár kiürül. RIEGER [2007a] ezt a helyzetet a 
bioenergetikai ipar megnövekedett kukoricaigényének tulajdonítja, s�t úgy gondolja, hogy a 
világpiac a következ� években is az intervenciós árnál jóval magasabb áron fogja keresni a gabonát 
és véleménye szerint nem kell számolni újabb radikális áreséssel.  
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Az intervenciós rendszer m�ködéséb�l adódóan a magyar költségvetés kifizeti a felajánlónak a 
felvásárolt gabona vételárát (és sok más egyéb tételt az intervenció kapcsán, amelyeket most nem 
részletezek), majd az intervenciós készletek tényleges értékesítésekor áramlik vissza ez a 
pénzösszeg a magyar költségvetésbe. A tagállam tehát a felvásárlástól az intervenciós készletek 
értékesítéséig meghitelezi a vételárat. RIEGER – PALKOVICS – BÁNHEGYI [2006] kimondta, 
hogy a gabonaintervenciós felvásárlásra fordított összeg így nem elveszett anyagi áldozat, azonban 
az értékesítéshez szükség lehet további eszközökre (pl. exporttámogatásra), amely tovább 
drágíthatja a beavatkozást. A szerz�k véleménye szerint azonban részleges megtérülésre 
mindenképpen számíthat a Közösség. Minél kisebb a támogatás, annál nagyobb a megtérülés 
mértéke is. NAGY [2006e] elemezte, hogy a magyar állam csak a korábban meghitelezett 
összegekre számíthat a lefektetett intervenciós szabályok értelmében. Az EU-val történ� elszámolás 
alapja egy konstans átváltási ráta, ami mindig az el�z� év szeptember 30-i állapotnak megfelel�.  
Az ügyletb�l származó kereskedelmi nyereséget az EU az Európai Mez�gazdasági Orientációs és 
Garancia Alap hatáskörébe utalja, így a tagállamnak nincs kereskedelmi haszna az intervencióból, 
de vesztesége sem, mert akkor azt is megtéríti az Unió.  

Az intervenciós értékesítés szabályai szerint a felvásárolt gabona magasabb áron is kikerülhet az 
intervenciós raktárból, mint ahogyan bekerült oda. A jelenlegi piaci helyzet éppen ezt az egyedinek 
mondható állapotot mutatja, a gabona szabadpiaci ára az egekbe szökött, az intervenciós készletek 
is magas áron kelnek el, így nettó nyereséget termelnek az Uniónak. RIEGER [2007b] 
hangsúlyozta, hogy erre az Unió történetében még nem volt példa, eddig a készleteket árvesztéssel 
lehetett csak értékesíteni.  

2.2.2.8 A gabonaintervenció hatásai a gabonaágazatra 

A gabonaintervenció hatását nemcsak az intervenció keretében felvásárolt gabonán jelentkez� 
közvetlen támogatáson fejti ki, hanem közvetett módon az egész piaci mechanizmus árképzési 
rendszerét megtámogatja. A gabonaintervenció ily módon hatást gyakorol a szabadpiaci (nem csak 
gabona) árakra, raktározási díjakra, de befolyásolja a kereskedelem és a t�zsde m�ködését is.  

A gabonaintervenció azáltal fejti ki hatását a gabona t�zsdei forgalmára, hogy amennyiben a 
szabadpiaci árak az intervenciós ár alatt realizálódnak, a t�zsde szerepe csökken, az intervenciós ár 
határozza meg a piacot. RIEGER et. al. [2005a] tanulmánya szerint intervenciós rendszer létezése 
esetén, jó termés� évben a keresked�k kevesebbet kereskednek, mivel a keresked�k árspekulációja 
lesz�kül az intervenciós min�ségnél jobb vagy rosszabb min�ség� árukra. A piacon az intervenciós 
ár válik meghatározóvá, így az Árut�zsde árfeltáró szerepe is korlátozódik. Mindezt a Hamilton 
T�zsdeügynökség Zrt. árupiaci szakért�je is alátámasztotta, amikor a 2004/2005 és 2005/2006. 
szezont elemezte. A vizsgált id�szakban a búza és a kukorica t�zsdei piaca pangott, mindent az 
intervenciós ár határozott meg. A felhasználók és keresked�k az irracionálisnak vélt árak és a 
kínálat megcsappanása miatt kerülték az árut�zsdét. (TEJPORTÁL 2006a) FEHÉR [2005] úgy 
elemezte a csatlakozás negatív hatását a hazai szabadpiaci és a t�zsdei kereskedelemre, hogy az 
intervenció elvette az értelmét a határid�s kereskedésnek. A helyi gabonakereskedelem az 
intervenció kezdetéig terjed� id�szakra korlátozódott, így a helyi fizikai piacon m�köd� keresked�k 
száma csökkent. Eközben gabona CMO-s tapasztalattal rendelkez� multinacionális cégek jelentek 
meg a hazai piacokon.  

RIEGER - SZ�KE [2007b] a gondolatot tovább f�zték, szerintük az intervenció legjelent�sebb 
hatása az volt, hogy a keresked�k tevékenysége megváltozott, a tárolás felé fordult. Azok a 
keresked�k is rákényszerültek a tárolásra, akiknek korábban nem volt tárolójuk és nem vettek részt 
a gabonalánc betakarítás utáni tevékenységébe. Az intervenció hatására megváltozott a magyar 
gabona kereskedelem. A gabonafelesleg nem került nyomott piaci áron export értékesítésre, hanem 
az országban maradt, azaz az intervenció helyettesítette azt az exportot. FEHÉR [2005] is kimondta, 
hogy a magyar exort�rök az intervenció hatására megemelkedett árat nem tudták megadni, mivel a 
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magyar exportnak szállítási többletköltségei (17-20 EUR/tonna) vannak, az ezzel diszkontált 
telephelyi ár nem tud versenyezni az intervenciós árral, azaz a szabadpiaci export nem 
versenyképes. A szerz� hangsúlyozta, hogy a szállítási költségtámogatás kisebb terhet jelent az EU 
költségvetésnek, mint az intervenciós felvásárlás utáni támogatott export. Hozzáteszem, hogy ez az 
állítás eddig helytálló volt, 2006-tól azonban a drámaian megváltozott piaci helyzetben már nem 
igaz. Jelenleg a magas gabonaárak jövedelmet hozhatnak az intervenciós áru értékesítése során is.  

EU csatlakozásunk el�tt a magyar termel�k nem lehettek biztosak az aratáskori árakban.  
A szabadpiaci gyakorlat azt mutatatta, hogy jó termés esetén lezuhantak az árak, rossz termés esetén 
viszont nem emelkedtek elég magasra. (NÓGRÁDI et al. 2006a) Véleményem szerint az Unió 
hozta intervenció árvéd� szerepe épp ellenkez� módon hat az árakra: ha sok gabona terem, az 
intervenció nem engedi esni az árakat, ha viszont kevés, a világpiaci árak szabta fels� határig 
emelkednek.  

A csatlakozás el�tt a hazai árakat és az éven belüli áringadozás mértékét a kereslet-kínálati 
viszonyok és az exportárak határozták meg, a csatlakozás után az egységes intervenciós ár volt 
hatással az árakra. 2004-2006 között a gabonaintervenció létezése növelte, az exportár felett tartotta 
a termel�i árakat. A hatás mértékér�l eltér� szakért�i becslések születtek.  

Több szakért� is kifejtette azon nézetét, hogy intervenció nélkül a gabona szabadpiaci árak jóval 
alacsonyabb szinten realizálódtak volna, az intervenció egyrészt árfelhajtó hatással bírt, másrészt 
mérsékelte az áringadozást. SZ�KE [1996] kimondja, hogy az aratáskori termel�i árakra az 
intervenció csak áttételesen hat, amit annak a következményének tart, hogy az intervenció az aratást 
követ�en több hónap múlva nyílik meg. Így az intervenciós árból szükségszer�en levonandó a 
szállítás és min�ség-ellen�rzés költsége, a min�ség miatti kockázati tényez�, továbbá az intervenció 
kés�bb történ� fizetésének hatása is. HORVÁTH [2005] szerint a gabonaintervenció áringadozásra 
gyakorolt pozitív hatása nagy, bár véleménye szerint hazánkban a csatlakozás utáni els� évben ez 
nem mutatkozott meg. A 2004. novemberében induló intervenció és a garantált ár már 2004. nyarán 
23 ezer forintot meghaladó tonnánkénti gabonaárat indokolt volna, amely nem jött létre.  
A következ� évi tanulmányában HORVÁTH [2006a] már elismeri, hogy a gabonaintervenció igenis 
mérsékelte a gabona áringadozását, nem engedte a gabonaárakat olyan alacsony szintre süllyedni, 
mint amit a 2004-es és 2005-ös rekordtermés indokolt volna. HORVÁTH [2006b] egy kés�bbi 
tanulmányában kimondja, hogy az intervenciós rendszer a termények árát stabilizálta a 
gabonapiacon, a búzát le-, a kukoricát felértékelte, azaz csökkentette az élelmezési és takarmány 
gabonafélék árai közötti különbséget. Az intervenció közvetlen hatásának véli továbbá, hogy az 
intervenciós ár tudata a gabonatulajdonosoknak er�sebb áralku-pozíciót jelentett. TUNYOGINÉ 
szerk. [2005] tanulmánya szerint a 2004-es betakarítás után a nagy gabonakínálat lenyomta a piaci 
árakat, azonban az intervenciós lehet�ség tompította az árcsökkenés mértékét, tehát ármegtartó 
szerepe volt. Véleménye szerint az intervenciós árszint csak a raktártulajdonosok szintjén tudott 
realizálódni, mivel a raktárral rendelkez� termel� vagy keresked� nem adta el az áruját intervenciós 
ár alatt. Úgy vélte, hogy a raktárak els�sorban a keresked�k és a malmok tulajdonában vannak, így 
ez a réteg realizálta az intervenciós árszintet. RIEGER – PALKOVICS – BÁNHEGYI [2006] 
szerint is az intervenció hatására a túltermelésre a piac nem a szokásos árcsökkentéssel reagált, 
hanem a meghirdetett intervenciós ár az intervenciós árszint közelében tartotta kereskedelemben 
elérhet� árakat is. FEHÉR [2005] is elemezte az intervenció szabadpiaci áremel� hatását.  

Több szerz� számszer�síti is ezt a pozitív hatást. NAGY [2006a] számítása szerint az intervenció és 
közvetett hatása tonnánként 4-5 ezer forinttal magasabb árbevételt eredményezett, amely a 15-16 
millió tonnás össztermésnél 80 milliárd forint többlet árbevételt eredményezett az országnak. 
RIEGER -SZ�KE [2006] véleménye alapján minimum 10 százalék árnövekedés tulajdonítható az 
intervenciós rendszernek. RIEGER - SZ�KE [2007a] szerint az intervenció a hazai gabonapiacon 
tonnánként mintegy 2,5 ezer forinttal megnövelte a piaci egyensúlyi árat, ami az ágazatban mintegy 
30 milliárd forint többletjövedelmet eredményezett. Szerz�társaimmal (KATÓ – JANCSOK- 
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NÓGRÁDI 2006a) megállapítottuk, hogy ugyanakkor az intervenciós rendszer m�ködése ellenére a 
szabadpiaci árak az intervenciós árak alatt maradtak, miközben az Unió korlátlan mennyiség� 
gabonára tett vételi ajánlatot intervenciós áron. RIEGER et. al. [2005a] hasonlóképpen 
hangsúlyozta, hogy jól m�köd� gabonaintervenciós rendszer esetén elképzelhetetlen a szabadpiaci 
ár és intervenciós ár közötti eltérés, mint aminek 2004. és 2005-ben lehettünk a tanúi. LACZKÓ- 
SZ�KE [2000] már 2000-ben rámutatott a szabadpiaci ár intervenciós ártól történ� elmaradásának 
okára az 1997/1998-as francia eset tanulságai alapján, amely szerint a megfelel� intervenciós 
raktárkapacitás hiányában a gabonaintervenció nem nyújt olyan mérték� piacvédelmet, mint amely 
elvárható lenne. Ez beigazolódni látszik. UDOVECZ [2005] az árkülönbséget a raktárkapacitás 
hiánya mellett az export leállása és a termel�k t�keszegénységéb�l fakadó értékesítési kényszer 
következményének is tartotta. El�z� véleményekkel szemben FEHÉR [2005] bár kimondta, hogy az 
EU intervenciós rendszerének bevezetése magasabb hazai piaci árakat eredményezett, azonban azt 
is hangsúlyozta, hogy ez nem volt feltétlenül el�nyös, mert ezáltal a magyar gabona 
versenyképessége csökkent a nemzetközi piacokon.  

Emellett HORVÁTH [2006b] szerint az intervenció közvetett hatással volt a hazai szabad piaci 
raktározási árakra is. Az els� két éves tapasztalatok alapján az intervenció relatív raktárhiányt 
okozott, majd a magas EU-s intervenciós raktározási díj megemelte a hazai raktározási díjakat. 
FEHÉR [2005] számszer�sítette is ezt a hatást, véleménye szerint a raktár üzemeltet�k 16 
százalékkal az EU átlag fölé tolták a tárolási díjakat, amely többletköltség a nemzeti költségvetést 
terhelte.  

A gabonaintervenciónak negatív hatásai is jelentkezhetnek. RIEGER – PALKOVICS – 
BÁNHEGYI [2006] szerint bár a gabonaintervenció az unió történetében több alkalommal 
megakadályozta a piaci zavarok kialakulását, felhívták a figyelmet a rendszer hátrányaira. 
Véleményük szerint az intervenció alkalmazása hosszú távon a kereslet és a kínálat közti egyensúlyt 
megbontja, és kedvez� környezetet biztosít a túltermelésnek. NAGY [2005b] Makay György 
véleményére utalva hangsúlyozta, hogy az intervenció a szabadpiaci mechanizmusokat megbénítja, 
a garantált intervenciós ár reménye lefékezi a termel�k piaci értékesítési kedvét, az árut�zsdét. 
UDOVECZ [2005] meglátása szerint 2004/2005-ben olyan gabonahelyzet alakult ki az országban, 
amelyet a külpiacokon nem lehetett levezetni (éppen amiatt, mert a magas intervenciós ár vonzóbb 
volt a nyomott piaci árnál), és a helyzetet az ország logisztikai helyzete, különösen a raktárkapacitás 
hiánya súlyosbította. SZ�KE [1996] arra világított rá, hogy a gabonaintervenció hatálya, az 
átlagosnál gyengébb min�ség� termékre is kiterjed, ami azt jelenti, hogy az agrárszabályozásnak 
nincs min�ségjavító ösztönz� hatása.  

Emellett RIEGER – PALKOVICS – BÁNHEGYI [2006] tanulmányukban az intervenció pozitív 
hatásának tartották, hogy a gabonaintervenciós rendszer az érintett piaci szerepl�ket szorosabb 
együttm�ködésre sarkallja. Ebben a rendszerben ugyanis a különböz� szerepl�k egymásra 
utaltabbak, sikerükhöz nem nélkülözhet� a másik fél aktív közrem�ködése. A sokféle érdek a 
gazdasági törvényszer�ségek szerint harmonizálódik.  

Nem tartozik közvetlenül a fentiekhez, de fontosnak tartom az euró-forint árfolyamváltozás 
hatásainak elemzését. Az intervenció keretében felvásárolt gabonát az Unió intervenciós áron 
vásárolja meg, a végrehajtási rendeletben az ár euróban kerül meghatározásra, a kifizetés viszont 
forintban történik, amib�l az következik, hogy a vételárat jelent�sen befolyásolja az árfolyam 
ingadozása. NAGY [2005a] rámutatott arra, hogy a gabonatermel�k csalódottságát fokozta, hogy az 
els� intervenciós ciklusban er�s volt a forint, kevesebbet ért az intervenciós gabona. NÓGRÁDI et. 
al. [2007b] bemutatta, hogy ebben a ciklusban az euró/forint átváltás alapja a beszállítás els� napját 
megel�z� munkanapon közzétett árfolyam volt, vagyis tekintettel arra, hogy a Hivatal a felajánlást 
követ� hét hónapon belül volt köteles felvásárolni a felajánlott gabonát, így azt várták a 
gabonafelajánlótól, hogy hét hónapos árkalkuláció alapján döntsenek az intervenciós részvételükr�l. 
A problémát felismerve 2007. január 1-t�l az euró-forint átváltás az ügyleti tény bekövetkezéséhez 
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köt�dik. A gabonafelajánló a felajánlását megel�z� hónap els� napján érvényes árfolyammal 
kalkulálhat, amely csak részben oldja meg a fenti problémát. A felvásárlás ugyanis továbbra is 
elhúzódhat, amely a felajánló számára elmaradt bevételt vagy éppen pluszt okozhat.  

2.2.2.9 A magyar gabonaintervenció értékelése  

A 2004-2007 évek uniós norma szerinti magyar gabonaintervenciója nem kis meglepetést okozott 
az EU számára. Az EU gabonamérlege ugyanis 2004. el�tt kukoricadeficites volt, így a gabonapiaci 
szabályozás és a küls� megállapodások is erre épültek.  

RIEGER - SZ�KE [2007b] megállapította, hogy hazánkban nem csak az intervenció nagyságrendje 
volt számottev�, az összetétele talán ennél is nagyobb gondot okozott a Bizottságnak. Ugyanis a 
hazai kukoricatermés 31 százaléka került felvásárlásra az els� két évben, szemben az EU-24 0,9 
százalékos arányával. Ezzel az EU kukoricaintervenció 88,1 százaléka származott hazánktól.  
A szerz�k hangsúlyozták, hogy a Bizottság el�ször találkozott ekkora mennyiség� kukorica 
készlettel, így a kukorica probléma megoldhatatlannak t�nt számukra. Annál is inkább, mert az EU 
2004 el�tt nettó kukorica import�r volt, a gabonapolitikája ehhez igazodott. A szerz�k sajnálattal 
vették, hogy az EU a kukoricaintervenció megoldásában a könnyebbik utat választotta, amikor a 
kukoricaintervenció eltörlésér�l döntött. Megállapították, hogy az EU gabonapolitikája különösen 
érzékeny volt a kukorica többletre, mivel ez a politika eredetileg egy olyan piacra lett kitalálva, 
amely takarmányt- beleértve a kukoricát- importál. A szakért�k szerint a rekord termés� év 
nyilvánvalóvá tette az EU döntéshozók számára, hogy a magyar gabonaszektor termelési 
kapacitását (túltermelését) alulértékelték a csatlakozás el�tt. Ezek a tényez�k tették sürget�vé a 
Bizottság számára, hogy átgondolja a KAP hosszú távú m�ködtetését.  

Egyetértek RIEGER - SZ�KE [2007b] véleményével, mely szerint a magyar gabonatöbblet az EU 
egységes piacának alacsony integrációs szintjére utal. Kiderült, hogy az EU piacon az árszint 
kiegyenlít�dés nem figyelhet� meg olyan feltételek között sem, hogy az ibériai félszigeten a 
vizsgált id�szakban szárazság volt, gabonahiány alakult ki és a gabona ára megemelkedett.  
Pedig megoldás lett volna, ha a keleti országok gabonafeleslegét a hiányos régiók felé irányítják.  
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2.3. A gabonaintervenció jöv�je  

A gabonaintervenció jöv�jét nehéz megjósolni. Annyi azonban biztos, hogy változások várhatók 
ezen a területen. Még a gabonapiaci szakért�k sem tudják megmondani, hogy mi lesz a 
végeredmény, hiszen egyszerre több forgatókönyv is létezik. A gabonaintervenció egyszer� 
kiigazításától a drasztikus változtatásig (akár megszüntetésig) több javaslat létezik, hogy végül mi 
fog megvalósulni, a tagállamok érdekein és a fogadtatáson is múlik.  

2.3.1. A gabonaágazat jöv�je 

A gabonaágazat az egész világon meghatározó eleme a mez�gazdaságnak. A gabonaágazat 
alapvet� élelmiszerrel látja el a lakosságot, ezért is fordítanak nagy figyelmet a gabonaágazat 
jöv�jének vizsgálatára. Jelenleg a világ népességének növekedése, az életszínvonal emelkedése 
zajlik, a növekv� népesség megfelel� min�ség� élelmiszerrel, történ� ellátása különösen fontos. 
Emellett egyre inkább terjed a gabona bioenergetikai célú felhasználása, amely további növekv� 
keresletet támaszt a gabona iránt. POPP – POTORI ed. [2006b], FEHÉR [2006], OLAJOS [2005], 
KEMÉNY [2007], POTORI – UDOVECZ [2006], OECD-FAO [2006] is rámutat erre a 
tendenciára.  

Az OECD [2003] 2003-ban arra számított, hogy a jöv�ben a népesség növekedése és a jövedelmek 
emelkedése világszerte a fogyasztás b�vülését eredményezi, amellyel a termelés növekedése nem 
tud lépést tartani, így a globális készletek csökkennek. Azt is hangsúlyozta, hogy a b�vül� 
haszonállat ipar növekedése miatt egyre n� a takarmány iránti kereslet a világon. Az OECD egy 
évvel kés�bbi, 2004-2013-as el�rejelzése (OECD 2004) ezzel szemben rámutat arra, hogy a 
termelésnövekedés a jöv�ben meghaladja a fogyasztás növekedését. Az OECD-FAO 2006. évi, 
2006-2015-ös id�szakra szóló tanulmánya (OECD-FAO 2006) a fentieket kiegészíti azzal, hogy az 
élelmiszerek mennyiségén túl az élelmiszerek bels� tulajdonsága és min�sége kerül el�térbe. 
POTORI – UDOVECZ [2006] hasonló következtetésre jut, ugyanakkor kiemelik, hogy elegend� 
élelmiszert termel Európa. POPP et al. [2005b] globális trendekre vonatkozó el�rejelzése 
megegyezik az OECD [2004] el�rejelzéssel abban, hogy szintén a kibocsátás növekedését 
prognosztizálja. Bár szerinte a jöv�ben rövidtávon a gabonafélék termelésének csökkenése várható, 
középtávon az átlaghozamok növekedése okozhat kibocsátás növekedést. El�rebocsátja, hogy az 
intervenciós átalakítási törekvések nagyban befolyásolják a termelési kilátásokat. RIEGER – 
PALKOVICS – BÁNHEGYI [2006] is a világ népességének növekedésére számít, a fejl�d� 
országok változó étkezési szokásai alapján azt valószín�sítik, hogy az élelmiszerek iránti szükséglet 
az elkövetkez� id�szakban gyorsabban fog n�ni, mint a termelés. A szerz�k mind az étkezési, mint 
a takarmánygabona szükséglet növekedésére számítanak, amely szerintük a gabona árának 
emelkedéséhez vezet. POPP – POTORI ed. [2006b] a bioetanol- termelés expanziója kapcsán 
hangsúlyozza, hogy jelent�s hatást fog gyakorolni a kukorica világpiaci árának alakulására az 
újfajta kereslet. Az OECD-FAO [2006] az USA, KEMÉNY [2007] az oroszországi, POTORI – 
UDOVECZ [2006] a kínai bioenergetika felfutását elemzi.  

Az Európai Bizottság tanulmányában (EC DG AGRI 2006) az uniós gabonaágazat jöv�jének 
elemzésekor a 2006-2013-as id�szakban az ágazat mérsékelt növekedését valószín�síti.  
A tanulmány a kukorica intervenciós reformját megel�z�en született, így annak hatását nem vette 
figyelembe. A búza, rozs és egyéb gabonafélék vetésterületének növekedését, a durumbúza és 
kukorica vetésterületének stabilizálódását, az árpa vetésterületének csökkenését jósolja. A kukorica 
vetésterületére nézve a tanulmány kiemeli, hogy az új tagállamokban növekv�, a régi 
tagállamokban csökken� vetésterület eredményezi a stabil állapotot. A tanulmány a fenti 
id�szakban a fogyasztás növekedésével is számol, els�sorban az állatállomány emelkedése és a 
bioüzemanyag el�állító üzemek fejl�dése révén. POPP – POTORI ed. [2006b] hasonló tendenciákat 
várnak az EU gabonapiacán. 2012-ig a hektárhozamok folyamatosan emelkedésére számítanak, 
amely kibocsátás emelkedést eredményez, továbbá a bels� felhasználás és a kivitel is emelkedével 
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is számolnak. Egy Európai Bizottság tanulmányra hivatkozva azt prognosztizálják, hogy az 
elkövetkez� években a gabonafélék bels� felhasználása és kivitele növekedésének köszönhet�en a 
készletek gyors ütemben apadnak, a 2008/2009. gazdasági évben az intervenciós raktárakból 
nyomtalanul elt�nik a búza és a kukorica. Ugyanakkor árpából eladhatatlan feleslegek 
felhalmozódására számítanak. A bionegrgetika kapcsán FEHÉR [2006] úgy gondolja, hogy az 
elkövetkez� id�szakban nagymértékben növekedhet a kukorica ez irányú kereslete az EU-ban, amit 
JÁMBOR [2007] azzal magyaráz, hogy az Unió ösztönzi a bioüzemanyag program megvalósítását 
a benzin és gázolaj kötelez� bioüzemanyag tartalmára vonatkozó el�írása révén. Ezzel szemben 
POTORI – UDOVECZ [2006] úgy vélik, hogy az unió legfeljebb évi 1,5 millió tonna gabonát 
használ fel 2012-ig bioüzemanyag el�állítására, amely olyan csekély, hogy nem hat az Unió 
gabonakészletére. POPP – POTORI ed. [2006b] sem tartja az uniós bioetanol-gyártás uniós 
fejl�dését jelent�snek. Mindemellett POTORI – UDOVECZ [2006] hangsúlyozza, hogy az Unió 
bioetanol kereslete a Bioenergia Direktívában megfogalmazott cél eléréséhez 22 millió tonna, 
amely behozatallal kerülhet kielégítésre.  

Az OECD [2004] Magyarországon termelés kibocsátás növekedésre számít a jöv�ben, amely 
stagnáló felhasználással párosul. Az EUROQUALITY [2006] tanulmánya szerint Magyarország 
regionális búza- és kukoricaszállítóvá válik, els�sorban az EU országai jelentik számára a 
felvev�piacot. A kukoricaexportot évente 2 millió tonnára jósolja. Figyelmeztet, hogy a gabona 
export versenyképességét a magas szállítási költségek és a szállítókapacitás hiányosságai 
akadályozzák. (Magyarországon a teljes havi szállítási kapacitás 0,6 millió tonna, amelyb�l a dunai 
szállítókapacitás 0,2 millió tonna.) POTORI – UDOVECZ [2006] kulcskérdésnek tartják 
Magyarországon a gabonatermesztést, mert hazánk természeti adottságai révén komparatív 
el�nyökkel rendelkezik ezen a területen, ha jelenleg a földrajzi fekvésb�l és logisztikai 
hiányosságokból ered� hátrányok nem is engedik érvényesülni azt. A gabonapiaci egyensúly 
helyreállítása érdekében megoldásként javasolják a belföldi felhasználás növelését (állattenyésztés 
fellendítése, bioenergia célú felhasználás révén), földhasznosítás szerkezetének kiigazítását, 
nemzetközi piacokra történ� min�ségi termelést és ehhez kapcsolódóan logisztikai fejlesztést.  
A bioetaol-gyártás már megindult térnyerését NAGY [2006a], JÁMBOR [2007], NAGY [2006b] is 
elemzi. JÁMBOR [2007] azt is elképzelhet�nek tartja, hogy hazánk a gabona-alapú termékekb�l 
nyert bioüzemanyagok el�állítását illet�en nagyhatalom lesz. POTORI – UDOVECZ [2006] és 
SZ�CS [2007] optimistán látják a helyzetet, 2-2,5 millió tonna kukorica bioetanol célú 
felhasználására látnak esélyt hazánkban (amelyb�l 0,6-1 millió tonna bioetanol állítható el� és ez az 
EU piacán lenne értékesíthet�), az Európai Bizottság (EC DG AGRI 2006) pesszimistábban,  
1 millió tonnára jósolja 2013-ban a kukorica bioetanol-célú hasznosítását. JÁMBOR [2007] és 
NAGY [2007b] annál is inkább támogatják a kukorica bioenergetikai feldolgozását, mert az 
intervenció megszüntetése fenyeget�en hat az ágazatra, a bioetanol-program megvalósulását 
megoldásnak tartják.  

2.3.2. Gabonaárak várható jöv�beli alakulása  

A szakért�k egyetértenek abban, hogy a jöv�ben hosszabb távon a gabonaárak emelkedése várható, 
ehhez hozzátéve, hogy az intervenciós rendszer szigorítása következtében átmenetileg csökkenni 
fognak az árak (els�sorban a szigorításon átes� kukorica esetében).  

A Nemzeti Gabonatanács (IGC) a jöv�ben az élelmiszerárak emelkedésére számít, amelyet a 
bioüzemanyagok növekv� felhasználása következményének tart. Ezt pedig azért tartja károsnak, 
mert növelheti a szegények számát és az élelmiszerellátás biztonságát. Az el�rejelzése szerint a 
bioüzemanyag iránti igény jelenlegi növekedési üteme mellett a kukorica ára 2010-ig 20, 2020-ig 
41 százalékkal emelkedhet. (INDEX 2007) 

RIEGER [2006b] el�revetíti, hogy a kukorica ára jelent�sen lecsökken, ha kikerül az intervenciós 
körb�l. SZ�CS [2007] is rávilágít arra, hogy az uniós intervenciós rendszer megsz�nése és a 
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támogatási rendszer átalakulása következtében 10-15 százalékkal is eshetnek majd a kukoricaárak, 
hosszabb távon viszont visszaállhat a magasabb árszint, mivel az USA 2007-ben már 45 millió 
tonna terményb�l készít etanolt, 2010-re pedig 75 millió tonnával számolnak. Ez hiányzik majd a 
világpiacról, ami várhatóan emeli az árakat. El�z� szerz�kkel ellentétben JÁMBOR [2007] már a 
2006-2007-es, intervenciós ár felett kialakult gabonapiaci árakat is a megnövekedett energetikai 
célú gabona-felhasználás következményének tulajdonít. Véleménye szerint a világ legnagyobb 
kukoricatermel�je, az USA kukoricatermelésének mintegy 30%-át már jelenleg is bioetanol 
termelésre fordítja, amely a világpiacon kínálat-csökkenést idéz el�, és ez felhajtja az árakat. 
Ugyanakkor azt prognosztizálja, hogy ha beindul hazánkban is a bioenergia program, az alapanyag-
árak emelkedhetnek. A COCERAL [2006] el�rejelzése szerint is a mez�gazdasági termékek árának 
növekedése várható, mert fejleszteni kell a termelést annak érdekében, hogy mind az 
élelmiszeripari, mind pedig az energetikai igényeket kielégítse.  

2.3.3. Az uniós gabonaintervenciós készletekre vonatkozó várakozások 

A szakemberek aggodalmasan tekintenek az uniós gabonaintervenció jöv�jére. Félelmüket az 
okozza, hogy egyre nagyobb mennyiség� készlet felhalmozódásától tartanak, amennyiben 
változatlan marad az intervenciós rendszer. A felvásárlás és a tárolás költségei óriásira n�hetnek, 
emellett a készletek hosszú idej� tárolása is bizonytalan. NAGY [2005a] megfogalmazta, hogy az 
EU intervenciós felvásárlása korábban maximum az összes termés 5 százalékát érintette, amely a 
keleti kib�vítéssel megváltozott. Ebb�l pedig arra következtetett, hogy amennyiben a 2004/2005-ös 
gazdasági év megismétl�dik, az intervenció intézménye veszélybe kerül. A MAGYAR 
FEJLESZTÉSI BANK RT. [2006] tanulmánya szerint változatlan intervenció mellett az Unió 
tartósan gabona feleslegekre számíthat, különösen a közép-európai térségben. Prognózisa szerint az 
intervenciós készletek nagysága 2011-re meghaladhatja a 17 millió tonnát. Az LMC International 
Ltd [2005] tanulmánya is azt jósolja, hogy a kiköt�kkel nem rendelkez� Közép-Európában 
intervenciós készletek formájában állandósulni fog a gabonatöbblet, amelyet fuvarköltség-
térítés nélkül nem lehet a gabona deficites országokba irányítani. Kimondja, hogy az intervenciós 
rendszer eredeti célja a keleti kib�vítéssel megváltozott, biztonsági hálóból a bels� piaci árumozgás 
f� korlátozójává vált. A tanulmány elkerülhetetlennek tartja az intervenciós rendszer reformját. 
Ehhez hasonló készlet mennyiséget prognosztizál Mariann Fischer Boel, szerinte változatlan 
intervenciós rendszer mellett a készletek 2013-ra 14,1 millió tonnára növekednének. (MTI 2007)  

4

8

12

16

20

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

m
ill

ió
 to

nn
a

Változatlan intervenciós mechanizmus Teljes gabona 
Változatlan intervenciós mechanizmus Kukorica
Kukoricaintervenció eltörlése esetén Teljes gabona 
Kukoricaintervenció eltörlése esetén Kukorica  
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mechanizmus és a kukoricaintervenció eltörlése esetén  

(Forrás: EC DG AGRI [2006] alapján saját szerkesztés) 
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Az Európai Bizottság tanulmánya (EC DG AGRI 2006) a 2006-2013-as id�szakban a jelenlegi 
rendszer megtartása mellett 2013-ra összesen 18,9 millió tonna készlet (ezen belül 15,6 millió tonna 
kukorica) felhalmozódását vetíti el�re. A kukorica intervencióból való kivonása révén viszont az 
intervenciós készletek csökkenését jósolja (1. ábra). Ebben az esetben a prognózis szerint a 
készletek a 2004-es 17,4 millió tonnás csúcsról, 2013-ra 9,1 millió tonnára apadnak. A kukorica 
els�sorban Magyarországon (mintegy 4 millió tonna) és Szlovákiában (körülbelül 600 ezer tonna) 
lokalizálódik, ugyanebben az id�szakban a búzakészletek lassú emelkedése valószín�síthet�.  
A tanulmány el�revetíti, hogy a magyar és a szlovák intervenciós és piaci készletek középtávon 
folyamatosan magas szinten alakulnak majd, a magyar intervenciós készletek 2008-ban elérik a 9,2 
millió tonnás maximumot, majd 2009-t�l a magyar fogyasztás növekedésének, a magasabb 
exportnak (EU-s és harmadik országba irányuló egyaránt), a támogatások elválasztásának és a 
kötelez� területpihentetésnek köszönhet�en lassan csökkenni fognak. A PRESS RELEASES [2006] 
számszer�síti az intervenciós költségeket. Míg a jelenlegi helyzet fenntartása mellett a gabonafélék 
intervenciós raktározásához kapcsolódó éves kiadás meghaladná a 300 millió eurót, a kukoricára 
vonatkozó intervenció megszüntetése révén a 2008–2014-es id�szakban összesen 617,8 millió eurót 
lehetne megtakarítani. A 2008-as költségvetési évt�l 300 millió euró, 2012-t�l pedig 200 millió 
euró alá csökkenne az éves kiadás.  

Nem tartom megalapozottnak az intervenciós készlet halmozódását el�revetít� prognózist, amelyet 
a 2006-tól megmutatkozó piaci történések is megcáfolnak. Az intervenciós készletek jöv�beli 
alakulására vonatkozó véleményemet a kutatás eredményei cím� részben ismertetem.  

2.3.4. A magyar intervenciós készletekre vonatkozó várakozások 

Uniós csatlakozásunk után hirtelen gyorsasággal megemelkedetett a magyar intervenciós 
gabonakészlet, amely felülmúlta a régi uniós országok többéves készletét is. 2005. áprilisban a 
szakemberek még arra számítottak, hogy csak az els� idényben 5,5 millió tonna gabona kerül 
felvásárlásra Magyarországon. (RIEGER – JANCSOK – KATÓ 2005) Vancsura József 2005 
nyarán úgy összegezte a gabonapiaci helyzetet, hogy a második intervenciós szezonban is 
négymillió tonna gabona felajánlása ígérkezik, elég még egy jó termés� év és „maga alá temeti az 
országot az eladatlan gabona”, hacsak nem gyorsítják fel az exportot, vagy nem növekszik az 
abrakfogyasztó állatállomány. Gráf József mez�gazdasági miniszter a Nemzetközi Gabonatanács 
(IGC) londoni konferenciáján kifejtette, hogy a magyar hatóságoknak nagy terhet jelent az 
intervenciós gabonakészletek mennyisége. Ha a 2004/2005-ös idény gondja hosszabb távon 
ismétl�dik, akkor állandóvá válhat a közép-európai térség gabonafeleslegeivel jelentkez� probléma. 
(KÁCSOR – CZUNNER 2005) Az Alföldi Malomipari Rt. vezérigazgatója, Vámos György is azt 
valószín�sítette, hogy a hazai búza-vetésterület 1 millió hektárra húzódik vissza a következ� 
években, a kukorica területe növekedni fog, és az intervenció feladata lesz, hogy a felesleget 
"kiszívja" az országból. (NAGY 2005a) Az els� két évben ténylegesen 4-4 millió tonna körüli 
gabonamennyiség került az intervenciós raktárakba. 2006-ban NAGY [2006c] arra számított, hogy 
mivel abban az évben is magas termésátlagok várhatók, az intervenciós gabona mennyisége 2007-re 
elérheti a 10 millió tonnát. NÓGRÁDI - RIEGER [2006] viszont kizártnak tartották, hogy a 
csatlakozást követ� két év intervenciós felvásárlása folytatódni fog, azaz arra számítottak, hogy 
nem nehezedik több nyomás a gabonapiacra.  

RIEGER et al. [2005a] el�ször arra számított, hogy az Unió a magyar intervenciós árut a következ� 
betakarítás el�tt kivonja a piacról, tehát nem halmozódik fel a gabona az országban. Egy évvel 
kés�bb RIEGER [2006b] a 2006-os évi értékesítési adatok ismeretében (addig egy millió tonna 
gabonát értékesített az EU) ezzel szemben azt prognosztizálta, hogy 8-9 év is kellhet az addigi teljes 
intervenciós készlet értékesítéséhez. Gabonapiaci szakért�k is hasonló véleményen voltak, azt 
becsülték, hogy a nagy mennyiség� intervenciós készlet értékesítése 10 évnél is hosszabb id�be 
telhet. (RIEGER 2007a)  
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A magyarországi 2006-os gabonakészlet alapján az EUROQUALITY [2006] rámutatott arra, hogy 
ha nem történik valamilyen reform az intervenció területén, folytatódik az intervencióra nehezed� 
nyomás. Magyarország esetében a 2007/2008-as gabonapiaci évre 7 millió tonnás intervenciós 
készletet prognosztizált. POTORI – UDOVECZ [2006] tanulmányukban modellt képeztek a 
gabonaintervenciós készletek jöv�beli alakulására, amelynek során az intervenció különböz� 
reformjának hatását vizsgálták a halmozódó gabonafeleslegekre (2. ábra). A szerz�k 
megállapították, hogy a támogatások termelést�l történ� részleges vagy teljes leválasztása nem 
csökkentené jelent�sen a hazai gabonatermesztési kedvet, mivel a világpiaci árnál magasabb, 
differenciálatlan intervenciós ár ösztönzi a termelést. Az intervenciós ár 10 százalékos csökkentése 
sem okozna lényegi változást a gabonatermesztésben, azonban az intervenció már kevésbé lenne 
vonzó a piaci szerepl�k számára. Mindezek ellenére ebben az esetben a halmozódó intervenciós 
készletet 2010-re a logisztikai korlátok következtében 14-15 millió tonnára becsülték.  
A gabonaintervenciós felvásárlás 2008-as megsz�nése esetére 2010-re a gabonatermelés 2004. évi 
kibocsátás 75 százalékára történ� visszaesését, az addig felhalmozódó készletek miatt 10 millió 
tonnát meghaladó intervenciós készletet prognosztizálnak. El�revetítették, hogy az eladhatatlan 
intervenciós készletek az infrastruktúra problémái miatt évekig piaci zavart okoz. Ezzel szemben 
RIEGER [2006a] úgy vélte, hogy az intervenciós ár 10 százalékos csökkenése jelent�sen 
csökkentené az intervenciós felajánlási kedvet és számottev�en apadnának az intervenciós 
készletek.  
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A változat: SPS 2007-t�l.  
B változat: SPS 2007-t�l és a gabonapiaci intervenciós felvásárlási ár 10%-kal csökken 2008-tól. 
C változat: SPS 2007-t�l és a gabonapiaci intervenció megsz�nik 2008-tól. 

2. ábra: Becsült intervenciós készlet Magyarországon különböz� reformok mellett  

(Forrás: POTORI – UDOVECZ [2006] alapján saját szerkesztés) 

FEHÉR [2005] az intervenciós ár 7,5 százalékos csökkentése esetére azt jósolta, hogy ez 20 
százalékkal csökkentené a három f� gabonaféle jövedelmez�ségét, amely egyúttal lényegesen 
megváltoztatná a gabonatermeszt� területek szerkezetét is (véleménye szerint a kukoricatermeszt� 
terület 30, a búzaterület 16, az árpaterület 25 százalékkal csökkenne).  

Fentiek jelzik, hogy szakembereink az elkövetkez� években is intervenciós felvásárlási dömpingt�l, 
majd a meglév� készletek hosszabb idej� tárolásától tartottak, ezzel baljós jöv�képet festettek az 
Uniós hatóságok elé a magyar gabonaintervenciós „hegyekr�l”. Úgy gondolom, hogy a pesszimista, 
kell�en megalapozatlan magyar gabonapiaci és intervenciós el�rejelzések is hozzájárultak az EU 
gyors, intervenciót- korlátozó döntéseihez.  
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2.3.5. A gabonaintervenció reformjával kapcsolatos gondolatok 

A gabonaintervenció bírálata az el�z� évszázadban megkezd�dött. Az 1990-es évekt�l több 
szakember is megfogalmazta a gabonaintervenciónak tulajdonított problémakört, néhány vélemény 
egyenesen megkérd�jelezi a gabonaintervenció létjogosultságát. Emellett pedig vannak olyan 
szakért�i vélemények, amelyek a rendszer fenntartása mellett viaskodnak. A gabonaintervenció 
jöv�jét az fogja eldönteni, hogy melyik réteg támogatói köre kerül fölénybe a reformtörekvések 
során. Én támogatom a gabonaintervenció fenntartását, de elfogadom, hogy szükség lehet a 
rendszer átgondolt kiigazítására.  

JOSLING [1977] és WILLIAMS– WRIGHT [1991] a gabonaintervenciós rendszert er�sen 
kritizálják. Véleményük szerint a felvásárlás, majd az állami készletek piacra dobása stabilizáló 
hatást gyakorol a piaci árakra, amelyek így torzítva tükrözik a termelést befolyásoló bizonytalansági 
tényez�k (mint például id�járás, stb.) változásait. A termel�k várakozása ezért a torz információn 
alapszik, ami a termelés és a jövedelmek instabilitásához vezet, ez pedig elkerülhetetlenné teszi a 
további piaci beavatkozást. KOCSIS – PAPÓCSI (szerk) [2003] hasonlóképpen úgy gondolja, hogy 
a támogatások –az intervenció is, - torzítják a gazdasági folyamatokat, mivel a gazdálkodók így 
nem a piacra, hanem a támogatásokra koncentrálnak. Az EUROQUALITY [2006] tanulmánya a 
tárolásösztönzés miatt tartja az intervenciót piactorzító hatásúnak. A COCERAL [2006] kritikusan 
úgy fogalmaz, hogy az intervenció eredeti rendeltetése szerint csak biztonsági háló kellene, hogy 
legyen és nem f� piaci lehet�ség. Sajnálattal nyugtázza, hogy a rendszer ma már nem ezt a védelmi 
funkciót tölti be. További kritika szerint lassítja az EU mez�gazdaságának reakcióját a piaci 
történésekre. (GABONASZÖVETSÉG 2007j) Az Európai Bizottsága is úgy véli, hogy az 
intervenció eltéríti a piac hatásait. (G�GÖS 2006)  

ERDÉSZ et al. [2001] a fenti szerz�khöz hasonlóan a gabonaintervenciós rendszert szükséges 
rossznak tartja, aminek szerepe az EU agrárpiaci szabályozásában egyre kisebb és azt is 
elképzelhet�nek véli, hogy belátható id�n belül megsz�nik. Er�sen bírálja azt a gyakorlatot, hogy az 
Unióban az intervenciós ár egységes, nem veszi figyelembe az eltér� transzformációs költségeket 
(szállítási, feldolgozási, étékesítési, stb.), holott a piactól távolodva egyre olcsóbb a gabona.  
Az LMC International Ltd [2005] tanulmánya hasonlóan az egységes intervenciós árat okolja a 
land-locked országok készletnövekedéséért.  

A hazai szakért�k véleménye megoszlik a gabonaintervencióról. SZ�KE [2006] szerint magyar 
szempontból a gabonaintervenció óriási jelent�ség�, a szabadpiaci árakat megemeli. Úgy látja, hogy 
a drasztikus átalakítási javaslat (ha csak búzára lenne intervenció vagy csak meghatározott 
tagállamokban) megvalósulása a magyar intervenció végét jelentené, aminek hatására a hazai 
gabonapiacon visszaállná a kilencvenes évekbeli kaotikus helyzetet, óriási mérték� 
áringadozásokkal. Ezzel szemben POPP -POTORI [2006a] tanulmányában kifejti, hogy az 
intervenciós rendszer átalakítása enyhítheti az Unió gabonapiacára nehezed� bels� nyomást, 
kedvez�bb helyzetet teremtve a feleslegek intra-EU értékesítésének. Hangsúlyozták, hogy évente 
átlagosan 6,3-6,4 millió tonna a gabona-exportárualap, a termelés a jelenlegi rendszerben mégsem 
piacorientált. A termel�k nem törekszenek a gabonahiányos területek speciális igényeinek 
céltudatos, szervezett kielégítésére. RIEGER [2006b] SZ�KE [2006] -hez hasonlóan fontosnak 
tartja az intervenciót. Azt vallja, hogy Magyarország számára kedvez�bb lenne, ha a 
kukoricaintervenció eltörlése helyett csökkentenének a kukorica intervenciós árát. A termel�knek 
ugyanis még a csökkentett ár is biztonsági hálót jelentene, a kereskedelem ismét megindulhatna, 
ismét lenne gabonapiac hazánkban. A szerz� már 10 eurós árcsökkenést eredményesnek ítélne, 
amely megoldaná a kukorica-problémát. Emellett AKI tanulmányra hivatkozva szerinte annak sem 
lenne drámai következménye, ha megsz�nne a kukoricaintervenció. Ugyanakkor RIEGER – 
PALKOVICS – BÁNHEGYI [2006] szerint a világkereskedelem liberalizálása az intervenció 
sz�kítésének irányába hat.  
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2006. elején NAGY [2006a] még azt valószín�sítette, hogy rövidtávon nem lesz változás az uniós 
intervencióban, mivel a legnagyobb agrárprofilú ország, Franciaország ragaszkodik termel�inek 
piaci biztonságához. Arra biztatta a magyarokat, hogy �k is ragaszkodjanak a rendszerhez, mivel ki 
kell használnunk az intervenciós lehet�séget. Pár hónappal kés�bb NAGY [2006e] már nem biztos 
az intervenció változatlan fennmaradásában. Frappánsan megfogalmazza, hogy Magyarország az 
elmúlt két évben letette névjegyét az Unió asztalára, olyannyira, hogy az intervenciós felvásárlás 
megreformálására is sor kerülhet. POTORI – UDOVECZ [2006] el�revetítik, hogy az intervenciós 
rendszer felülvizsgálata középtávon elkerülhetetlen, és a rendszer drasztikus átalakítását sem tartják 
kizártnak. BÁDER- TÓTH [2006] cikke is rámutat arra, hogy egyre több tagország bírálja a közös 
agrárpolitikát, amelynek újraszabályozását a WTO és a 2014-ben induló új költségvetési id�szak is 
kikényszeríti. Kiemeli, hogy az eddigi reformok részlegesek voltak, érintetlenül hagyták a piaci 
intervenciót és a támogatásokat, amelyek azóta is torzítják a piacot.  

Az LMC International Ltd [2005] kritikusan rávilágít az intervenciós tárolásban megmutatkozó 
problémákra. Összehasonlítja azt a magántárolással, kiemelve az intervenciós tárolás szigorú 
szabályozásából ered� hátrányát. A tanulmány elemzi, hogy az intervencióval kapcsolatos technikai 
költségek magasak, az intervenciós ár 20 százalékát teszik ki. Az intervenciós készleteket gyakran 
hosszú ideig (több évig) tárolják, miközben a raktár üzemeltet�k nem cserélhetik ki a készleteket 
adott intervenciós id�szakon belül, azaz nincs készletcserél�dés (mint a magántárolásnál, ahol ez 
megengedett). Ennek feloldásával 15 százalék alá lehetne csökkenteni a technikai költségeket.  

Az intervenciós készlet értékvesztésének költsége átlagosan 20 százalékát teszik ki az intervenciós 
árnak, amely ugyancsak túlzott. Ez egyrészt a készletek cseréjének tiltására vezethet� vissza, 
másrészt arra, hogy az intervenciós el�írások szerint az intervenciós készleteket elkülönítve kell 
tárolni akár éveken át, a kezelések ellenére szükségszer� a min�ségromlás. Ezzel szemben a 
magánkészleteket határid�s ügyletekkel eladják éven belül és ezen profitot realizálnak.  
A magánszektorban használt készletkezelési módszerekkel (például készletcsere) az értékvesztést 
10 százalékon (10 euró/tonna/év) lehetne tartani. A tanulmány átlagos intervenciós készletet 
feltételezve évente 100 millió eurós nagyságrend�nek tartja az értékvesztést. Ezt az értékvesztési 
költséget részben ellensúlyozzák az „egyéb intervenciós tárolási költségek” (azaz az értékesítés 
nyeresége), amely az intervenciós ár 8,1 százaléka átlagosan. Az 1995/1996-os hirtelen gabonaár 
emelkedés a kukorica és cirokkészleteken jelent�s profitot eredményezett (79 millió euró, ami 98 
százalékát teszi ki az 1995/96-2003/04 id�szak „egyéb intervenciós tárolási költségeinek”), azonban 
ez nem tekinthet� reprezentatívnak, mert ritka az ilyen mérték� pozitív irányú árváltozás.  
Az étkezési búza, árpa és cirokkészletek esetén ez a tétel 58 millió euró veszteséget jelentett a 9 
költségvetési évben. Véleményem szerint ez azért sem reprezentatív, mert egy olyan id�szak 
értékváltozását veszi alapul, amikor az EU az intervenciós ár csökkentésével mesterségesen nyomta 
lefelé a gabonaárakat.  

A tanulmány összefoglalva kimondja, hogy az intervenciós tárolás költségei magasabbak, mint a 
magántárolás költségei, a tanulmány azonban nem tudta pontosan megállapítani a különbséget. 
Rámutat azonban arra, hogy egy lehetséges magyarázat a magasabb költségekre az intervenciós 
készletkezelés szabályozása miatt adódik. Egyrészt az intervenciós tárolás hossza bizonytalan, ami 
miatt a raktárosok extra térítést kérnek a lekötött, de feltöltetlen kapacitásra is. Másrészt az 
intervenciós készletkezelés extra költsége a tárolás túlzott technikai költségeib�l és a túlzott 
értékvesztési költségekb�l adódik. Az intervenciós készletkezelés összes többletköltsége 100 millió 
eurós nagyságrend� értékvesztés és ismeretlen összeg� technikai költség volt. Mindez arra utal, 
hogy az intervenciós készletek kezelése nem volt eléggé költség-hatékony eleme az intervenciós 
rendszernek. A tanulmány konkrétan nem mondja ki, véleményem szerint azonban a fentiekkel arra 
mutat rá, hogy a tárolási szabályok változtatásával költség-hatékonyabbá tehet� az intervenciós 
rendszer, nem eltörölni kell feltétlenül az intervenciót, hanem megfelel�en m�ködtetni.  
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2.3.6. Gabonaintervenciós reformtörekvések  

A gabonaintervenció bírálatával és rendszert támogatók nézeteivel összhangban az elmúlt 
id�szakban több javaslat megfogalmazódott a rendszer átalakítására, tökéletesítésére.  
A gabonaintervenció megszüntetését�l, a drasztikus reformon és az enyhe kiigazításon át a 
változatlan fenntartásig találkozhatunk javaslatokkal.  

A britek a drasztikus gabonaintervenciós reform mellett foglalnak állást. Egy teljesen új KAP-ot 
javasolnak, ahol az els� pillér tíz-tizenöt éven belül megsz�nik (benne az intervencióval), miközben 
meger�södik a második pillér. (TÓTH 2006) Az EU mez�gazdasági biztosa, Mariann Fischer Boel 
is az intervenciós rendszer szigorú változtatását javasolja, bár csak a kukoricaintervenció teljes 
eltörlését szorgalmazza. Véleménye szerint ma a termel�k intervenciós felvásárlásra termelnek, ami 
a készletek további emelkedéséhez vezet. A rozs kapcsán szerzett tapasztalatok példájára utalva 
hangsúlyozza, hogy a rozsintervenció 2003-as megszüntetése is dinamikusabb piacot és jobb árakat 
teremtett. A kukorica esetében szükségesnek véli a reformot, amely új egyensúly megteremtését 
tenné lehet�vé az uniós gabonapiacon és az intervenció, mint biztonsági háló visszanyerné eredeti 
rendeltetését. (PRESS RELEASES 2006) (Egy évvel kés�bb, a kukoricaintervenció reformjának 
véghez vitele után már biztosnak tartja, hogy a kukorica intervenció megszüntetésével új egyensúly 
jön létre az Unió gabonapiacán. (MTI 2007))  

Russel Mildon, agrárpiaci igazgató, a Gabona Irányító Bizottság elnöke véleménye szerint az 
intervenciós rendszer biztonsági szerepét fenn kell tartani, bár hangsúlyozza, a magyar intervenció 
nem jelent biztonsági hálót. (COCERAL 2006) A vélemény els� részével egyetértek, viszont vele 
ellentétben én úgy vélem, hogy Magyarországon is betölti (betöltötte) az intervenció ezt a funkciót.  

Az Európai Unió Bizottsága [2006], az LMC International Ltd [2005] független szakért� cég, 
JACKSON [2006] és a COCERAL [2006] a gabonaintervenciós rendszer átalakítására egyaránt 
javasolják az intervencióban részt vev� gabonafélék körének sz�kítését, mégpedig egyetlen 
terményre, az étkezési búzára javasolják lesz�kíteni az intervenciót. Az LMC International Ltd 
[2005] és a COCERAL [2006] ezt azért tartja megfelel� eszköznek, mert az étkezési búza ára 
beszabályozná a többi gabona árát is. A tagállamonként eltér� intervenciós ár alkalmazását 
JACKSON [2006] és az LMC International Ltd [2005] támogatja. Az Európai Unió Bizottsága 
[2006], JACKSON [2006] és az LMC International Ltd [2005] további elképzelése szerint az 
intervenciós mechanizmust akképpen kellene megváltoztatni, hogy csak a két gabonahiányos 
tagállamban, Spanyolországban és Portugáliában m�ködjön az intervenció. Velük szemben 
COCERAL [2006] az intervenció deficites területekre történ� korlátozását költséges, 
kivitelezhetetlen és bonyolult megoldásnak tartaná, mert az intervenciós ár meghatározásakor 
figyelembe kellene venni a deficites területek árait, ez azonban nem felel meg az egységes piac 
elvének. Fentiekkel ellentétben a GAM nem támogatja az intervenció területi és egyetlen gabonára 
történ� korlátozását, valamint a tagállamonként eltér� intervenciós ár alkalmazásának lehet�ségét 
sem. (GABONASZÖVETSÉG 2006) Franz Fischler, korábbi uniós agrárbiztos évi 5 százalékos 
intervenciós árcsökkentést javasol addig, amíg feleslegek vannak az Unióban. (RIEGER 2006b)  
A COCERAL [2006] ugyanakkor fontosnak tartja, hogy ne a gazdasági év közben jelentsék be az 
esetleges változásokat, hogy legyen id� a szabályok átvételére és az alkalmazkodásra.  

Az LMC International Ltd [2005] további javaslata, hogy csökkentsék az intervenciós havi 
növekményt, valamint vezessék be az intervenció helyett a magántárolás támogatását 7 is (mint a 

                                                 

7 A magántárolási támogatást akkor alkalmazzák, ha a piaci árak meghatározott szint alá csökkennek. A termel�kkel kötött szerz�dés 
keretében az EU megtéríti a tárolási költségeket, valamint a tárolásból adódó kamatveszteséget. Az intézkedés piaci hatása az 
intervencióval azonos. [BÉKÉS MEGYEI AGRÁRKAMARA 2007] 
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sertés CMO-ban), amely elképzeléseket a GAM is támogatja. (GABONASZÖVETSÉG 2006)  
A magántárolás támogatásának költsége ugyanis alacsonyabb az intervenciós készletek kezelésének 
költségénél. Az intervenció azért költségesebb, mert megköveteli a készletek fizikai épségének 
meg�rzését. SZ�KE [1996] már 11 évvel ezel�tt leírta, hogy a magántárolás támogatása sokkal 
hatékonyabb piacszabályozási eszköz lehetne, mint az intervenció. Legf�bb el�nyének a szerz� is 
azt tartja, hogy ebben az esetben az állam nem válik a termék tulajdonosává, így ellen�rzési 
tevékenységet sem kell gyakorolnia. Megítélése szerint azonban azért nem alkalmazza ezt az EU a 
gabonapiacon, mert az Unió gabonatermelése nagyon elaprózott, a termel�k nem rendelkeznek 
tárolókapacitással, így a magántárolást ebben a körben nem lehet támogatni. Az eszközt csak a 
gabona-nagykereskedelem szintjén lehetne alkalmazni, ez viszont beláthatatlan gazdasági 
következményekkel járna, mivel a keresked�k f� gazdasági funkciójukban korlátozná.  

A GAM véleménye pozitív a gabonaintervencióról. Úgy gondolja, hogy a rendszer jól m�ködik, 
teljesíti f� feladatát, ami a piac stabilizálása. Javasolja, hogy az intervenciós raktárakat a kiköt�kbe 
jelöljék ki az árumozgások megkönnyítése érdekében. Esetleg a felvásárlás mennyiségi korlátozását 
kiegészít� intézkedésként javasolja. (GABONASZÖVETSÉG 2006) RIEGER – PALKOVICS – 
BÁNHEGYI [2006] a gabonaintervenció tervezett átalakításával (akár teljes megszüntetésével) 
kapcsolatban fél�nek tartják, hogy lerombolja a termel�k kedvez� tapasztalatait és a gabonapiaci 
rendtartásba vetett bizalmát. Egyetértek ezzel a félelemmel, és úgy gondolom, hogy a 
gabonaintervenció drasztikus átalakítása további problémákhoz is vezethet. Ezek közül egyik a 
vetésszerkezet torzulása, az intervenciós körb�l kikerül� gabona vetésterületének visszaesését, míg 
egyéb intervenciós körbe tartozó gabona vetésterületének emelkedését eredményezheti. 
Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a gabonafélék bioenergetikai célú felhasználása olyan mérték� 
keresletet ébreszthet a gabona (els�sorban kukorica) iránt, amely alkalmas a feleslegek jelent�s 
részének levezetésére.  

Jelenleg a Health Check keretében tart a gabonaintervenció módosításának vitája. Az Európai 
Bizottság továbbra is az intervenció megsz�ntetése mellett foglal állást (a tervek szerint a 
kukoricaintervenció eltörlését újra áttekintik). Sok szervezet áll szemben az elképzeléssel, amelyek 
fenntartanák, s�t er�sítenék a rendszert. Az UPA úgy gondolja, hogy a jelenlegi piaci helyzet és a 
perspektívák semmilyen azonnali kiigazítást nem igazolnak. Hangsúlyozza, hogy meg kell �rizni a 
biztonsági hálót jelent� intézkedéseket, mivel a jöv�ben még nagyobb változékonyság fogja 
jellemezni a gabonapiacokat. A COAG ehhez hasonlóan azt vallja, hogy a piaci körülményekre való 
tekintettel meg kell er�síteni és ki kell terjeszteni az intervenciós rendszert. A 2007-es év példáját 
említi, amikor a nagy kereslet és az árnövekedés ellenére nem álltak rendelkezésre azok a készletek, 
amelyek eszközként szolgáltak volna a kialakult helyzettel szemben. A CCAE szerint az intervenció 
jelenleg a krízishelyzetek kezelését szolgáló legjobb rendszer, emellett az alapvet� termékek stabil 
és folyamatos ellátásának nélkülözhetetlen eleme. A szerepl�k kifogásolják, hogy az Európai 
Bizottság eltörölné az intervenciót, nem fogalmaz meg javaslatot, miközben elismeri a 
gabonapiacon jelentkez� krízishelyzet megoldásának szükségességét. (FVM 2007). 

A gabonaintervenciós rendszer szigorításának vagy akár eltörlésének szükségességét a 2006. 
második felét�l megmutatkozó piaci történések megkérd�jelezik. Az EU és a világpiaci feltételek 
drámaian megváltoztak, a piaci árak az egekbe szöktek, jóval az intervenciós ár felett mozognak, 
ilyen feltételek mellett nincs igény az intervencióra, további készlethalmozódástól sem kell tartani. 
Úgy gondolom, hogy a jelenlegi piaci helyzet kiváló alkalom arra, hogy az EU kivárjon, az 
intervenció azonnali szigorítása helyett átgondoltam döntsön a gabonaintervenció további sorsáról. 
Úgy is fogalmazhatok, hogy az Unió a jelenlegi helyzettel id�t nyert. Jelenleg semmi nem sürgeti a 
kukoricaintervenció (vagy a teljes gabonaintervenció) eltörlését, így alaposabb vizsgálatok és 
elemzések elvégzésére nyílik lehet�ség, amely lehet�séget adhat egy új, a XXI. században, 27 
tagállam esetében is eredményesen m�ködtethet� gabonaintervenciós rendszer kialakítására.  
Úgy gondolom, hogy a gabonaintervenció fenntartása jelenleg ésszer� és szükségszer�.  
A megváltozott körülmények között az intervenció újszer� szerephez juthat, amely további 
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el�nyökhöz juttathatja az Európai Uniót. Addig is az intervenció – ha jelenleg inaktív piaci szerepl� 
is- biztonsági háló szerepet tölt be a gabonapiacon, egy esetleges áresés esetén továbbra is 
garantálja a 101,31 eurós vételárat. Továbbá a kukoricaintervenció eltörlésének kapcsán azt 
gondolom, hogy nem indokolt az intézkedés, mivel beláthatatlan következményekkel járhat 
(vetésszerkezet torzulása, gabonapiaci egyensúly felborulása, stb.). Megoldás lehet a termékenként 
differenciált intervenciós ár megállapítása (a piaci viszonyok függvényében), viszont a 
tagállamonként különböz� intervenciós ár alkalmazását és a deficites területekre korlátozott 
intervenció gondolatát nem tartom jó ötletnek. Ezek ugyanis diszkriminációt jelentenek a többi 
tagállammal szemben.  

2.3.7. A többletgabona felhasználási lehet�ségei Magyarországon  

Amennyiben a legdrasztikusabb reform valósul meg, el�fordulhat, hogy megsz�nik a 
gabonaintervenció. Uniós csatlakozásunk els� két évében láthattuk, hogy jó termés� évben mekkora 
mennyiség� felesleg keletkezhet az országban. A gabonatöbblet levezetésére az elmúlt id�szakban 
is több próbálkozás született (például lobbizás szállítási plusz támogatásért a „land-locked” 
országok számára), de nyilvánvaló, hogy nem várhatunk segítséget csak az Uniótól, nekünk is 
tennünk kell a feleslegek minél célszer�bb és hatékonyabb levezetése érdekében. Erre jelenthet 
megoldást egy korábbi fejezetben már említett bioenergetika fejlesztése, továbbá a 
takarmányfogyasztó állatállomány felfuttatása, az exportcéloknak megfelel�, min�ségi gabona 
el�állítása vagy a másodlagos gabonahasznosítás (izoglükóz és alkohol el�állítása) is megoldás 
lehet. Ezt FEHÉR [2006], POPP et al. [2005a], HALMAI szerk. [2007], EUROQUALITY [2006], 
RIEGER – JANCSOK – KATÓ [2005], POTORI – UDOVECZ [2006] és NAGY több ízben 
(NAGY 2005b, NAGY 2006a, NAGY 2007b) is elemzi.  

NAGY [2007b] hangsúlyozza, hogy a hazánkban megtermelt gabonát az országnak lenne célszer� 
felhasználnia vagy feldolgoznia. Egyik megoldás a min�ségi gabona el�állítása lehetne (NAGY 
2005b), amit az EU gabona-párti politikája is segíthet. Nem elhanyagolható, hogy az utóbbi 
években fokozatosan csökkent az abrakfogyasztó állatállomány Magyarországon. A gabona gondok 
enyhítésében hosszú távon az állatállomány növekedése is szerepet játszhat. (RIEGER – JANCSOK 
– KATÓ 2005) Az állattenyésztés felfuttatását több szerz� is támogatná (HALMAI szerk. 2007, 
NAGY 2005b, NAGY 2006a), azonban FEHÉR [2006] úgy véli, hogy az állattenyésztés 
fejlesztésének a magas takarmányárak szabnak korlátot, így POPP et al. [2005a]-hoz hasonlóan nem 
lát esélyt az állatállomány rövid- és középtávon történ� fejl�désének. Az EUROQUALITY [2006] 
hasonlóan pesszimista ebben a kérdésben.  

POTORI – UDOVECZ [2006] a gabonafeleslegek levezetésére további megoldásnak látja a 
szintetikus m�anyagok kiváltására gabonakeményít�b�l gyártott természetes biopolimereket, amely 
éves szinten 1-2 millió tonna gabonát is igényelhet, továbbá ez környezetbarát csomagoló- és 
burkolóanyagokat jelent, amelyre a jöv�ben növekedhet az igény. Emellett �k is számítanak az 
egyéb ipari célú felhasználás (pl. izoglükóz-gyártás) növekedésére.  



57 

3. ANYAG ÉS MÓDSZER 

„A modellépítés még a nagyon egzakt 
tudományok területén is magas fokú kreatív 
tevékenységnek számít, m�vészetnek, nem pedig 
kész eredményeket felhasználó folyamatnak”  

(Quade) 

Disszertációmat a bevezet� és záró fejezeteken kívül három f� szerkezeti egységre bontottam.  
A téma aktualitását és jelent�ségét, valamint célkit�zéseimet összefoglaló Bevezetés után az els� f� 
szerkezeti egység az Irodalmi áttekintés, amelyet a Kutatás eredményei követnek, végül a 
Következtetések és javaslatok fejezet foglalja össze a kutatásaim során szerzett tapasztalataimat, 
eredményeimet, észrevételeimet. Az értekezésemben kit�zött feladatok és célok eléréséhez az 
alábbi anyagot és módszert használtam.  

Személyes tapasztalatok  

Értekezésem elkészítésében nagy szerepe volt a gabonaintervenció területén szerzett személyes 
tapasztalataimnak. 2000-ben a CONCORDIA Közraktározási Zrt. menedzsereként 
megismerkedtem a közraktározás intézményrendszerével és az uniós csatlakozásunkat megel�z� 
felvásárlási rendszer gyakorlatával. 2001-t�l az ÁTI DEPO Közraktározási Zrt. m�vi 
közraktározási, majd sajáttelepi régióvezet�jeként a közraktározás mellett az uniós 
gabonaintervenció gyakorlati végrehajtásában kaptam szerepet. A Társaság rám bízta az 
intervenciós feladatok koordinálását, a teljes munkafolyamat kidolgozását. Ennek kapcsán a 
2004/2005. gazdasási évben az MVH által felvásárolt összes gabona 10 százalékának 
felvásárlásában közrem�ködtem. 2006-tól a HUNGÁRIA- Közraktározási Zrt. min�ségügyi 
vezet�jeként és bels� ellen�reként a Társaság tevékenységeinek jogszabályi, biztonsági 
szempontból megfelel� m�ködésével kapcsolatos feladatokat látok el. Munkám során feladatom a 
Társaság intervenciós készleteinek nyomon követése, az ezzel kapcsolatos szabályzatok kialakítása 
és karbantartása, amely lehet�séget teremt az intervencióval összefügg� kérdésekben történ� 
további elmélyülésre.  

Tényfeltáró kutatás, elemzés és értékelés  

A tényfeltáró kutatás, kritikus értékelés és elemzés módszert els�sorban az Irodalmi áttekintés cím� 
részben használtam a gabonaintervencióval kapcsolatos ismereteim mélyítése érdekében.  

Kutatásaimat a Mez�gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH), az Agrárgazdasági Kutató 
Intézet (AKI), a Földm�velésügyi és Vidékfejlesztési Hivatal (FVM), a Gabonaszövetség 
munkatársai és adatbázisa segítette. Nagy hangsúlyt fektettem a gyakorlati szakemberek 
véleményének megismerésére. A személyes interjúra abban az esetben volt szükség, ahol nem állt 
rendelkezésre írott szakirodalom, illetve ahol a probléma újdonsága nem tette még lehet�vé a 
dokumentálást. Emellett folyamatosan nyomon követtem a Gabonaszövetség gyorsinformációit, 
amelyek segítségével naprakész ismeretekkel rendelkeztem a gabonapiac és gabonaintervenció 
aktuális helyzetér�l, változásairól, a tervezett módosításokról.  

Áttanulmányoztam a gabonapiaci szakemberek és szakért�k gabonaintervencióval kapcsolatos 
értékeléseit, elemzéseit, tanulmányait. Emellett a havi és napilapok rendszeres nyomon követése is 
segítette a témában történ� elmélyülésemet és a folyamatok megértését. Külföldi szakért�k 
tanulmányainak megismerésére is hangsúlyt fektettem, mert úgy gondolom, hogy hazánk „az egyik 
eleme az Uniós egésznek”, az EU gabonaintervencióval kapcsolatos gondolatai adnak lehet�séget a 
hazai történések alapos megértéséhez. Jelenleg egyre nagyobb jelent�séget kap az internet és az 
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azon keresztüli információáramlás, a papír alapú tanulmányok mellett sok szakcikkhez és 
tanulmányhoz elektronikus úton jutottam, amelyeket szintén felhasználtam kutatásaimhoz. 
Megismertem továbbá az intervencióval kapcsolatos uniós és hazai joganyagot. Ezek mennyisége 
megszámlálhatatlan, évente több uniós és hazai rendelet, közlemény születik.  

Az irodalom feldolgozás során arra törekedtem, hogy a lehet� legszélesebb skálán mutassam be 
a gabonaintervenciót, múltját, jelenlegi helyzetét és a jöv�beli kilátásokat. Eredményeimet olyan 
formában igyekeztem közölni, hogy a témában kevésbé jártasak számára is teljes képet adjon és 
érthet� legyen.  

Adatgy�jtés, feldolgozás és elemzés  

A világ és Magyarország gabonapiaci helyzetét a teljesség igénye nélkül, az értekezés témája 
szempontjából fontosnak ítélt szempontok alapján mutatom be. Az uniós és hazai gabona 
vetésterületekre, termésmennyiségekre, piaci árakra vonatkozóan 1990-t�l napjainkig a KSH, az 
EUROSTAT, OECD, FAOSTAT, MNB, HGCA internetes honlapjain keresztül gy�jtöttem 
statisztikai adatokat, a gabonamérlegeket a Gabonaszövetség bocsátotta számomra rendelkezésre.  

A gabonafelvásárlásokra vonatkozó adatokat az MVH, az AKI és az FVM bocsátotta 
rendelkezésemre, emellett az interneten keresztül jutottam további információhoz. Adatokat 
gy�jtöttem a piaci felvásárlási árak és a meghirdetett árak vonatkozásában is. A hazai 
gabonaintervenciót elhelyeztem az Unió gabonaintervenciójában, ehhez az uniós intervencióról 
1990-ig visszamen�leg gy�jtöttem adatokat. Azért tartottam fontosnak ilyen sok év adatát elemezni, 
mert ezáltal válik lehet�vé a folyamatok értékelése, az esetleges tendenciák kisz�rése, a várható 
folyamatok el�rejelzése.  

Az adatgy�jtés után a kapott adatok feldolgozását, rendszerezését végeztem Microsoft Excel 
program segítségével. Ezt a kapott adatok kiértékelése, elemzése követte. Arra törekedtem, hogy 
lehet�vé váljon logikus következtetések levonása, tendenciák lesz�rése és a vizsgált jelenségek 
megmagyarázása. A tendenciák és folyamatok bemutatására végül ábrákat (vonal, oszlop és terület-
diagrammok, stb.) alkottam. Arra törekedtem, hogy értekezésem olvasmányos és esztétikus legyen, 
ezért a dolgozat szövegrészébe kevesebb táblázatot és több ábrát helyeztem el, az ábrákhoz tartozó 
táblázatok a mellékletben találhatók.  

Modellszámítások és hatásvizsgálatok  

Értekezésem további célja volt, hogy megvizsgáljam, mit jelent a gabonaintervenció egy tagállam 
számára. Ehhez Magyarország els� három intervenciós évét elemeztem és értékeltem 
modellszámítások és hatásvizsgálatok segítségével.  

Egy probléma megoldásának többféle megoldási módja, módszere létezik. Egyik módszer a 
modellezés, modellkészítés. A modellezés nyomai már az ókorban is fellelhet�k. A kezdeti 
modellek els�sorban szemléltetési vagy kultikus célokat szolgáltak. (A modellezés módszere, s.a.) 
Napjainkban a legtöbb természeti, mez�gazdasági folyamat és jelenség túlságosan összetett ahhoz, 
hogy egyszer�en vizsgálható, m�ködésében elemezhet� legyen, így a tudományos megismerés a 
mai szintjén nem nélkülözheti a modellek alkalmazását. Ma már minden tudományterületen 
alkalmazzák a modellezést. A modell a valóságos rendszert képezi le, egyszer�sített formában, ezért 
kutatás segít� eszköznek tekinthet�. Célja az eredeti jelenség tanulmányozása vagy bemutatása. 
(HUZSVAI et al. 2005) További célja új ismeretek szerzése a megismerés tárgyáról. (KOCSONDI 
1976)  

A modellek csoportosításának kiterjedt irodalma van. A modellezésben ma egyre szélesebb 
körökben terjed a számítógép használata, nem csak a matematikai modellnél. Segítségével 
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bármilyen algoritmizálható folyamat modellezhet�. A számítógépes modellezést (számítógépes) 
szimulációnak nevezzük. A számítógépes szimuláció több típusa ismeretes. Egyik típus a 
numerikus modell, amely a modellezett kvantitatív jellemz�it, illetve azok változását határozza 
meg, statisztikai adatok feldolgozása és értékelése révén. Egy másik típus a verbális modell, amely 
feltárja a modellezett rendszer szavakban kifejezhet� kapcsolatait. (A modellezés módszere, s.a.)  
A matematikai (numerikus) modellezés legfontosabb lépései:  

� a feladat verbális (szöveges) megfogalmazása,  
� a matematikai modell megalkotása,  
� a matematikai modell átalakítása numerikus megoldásra alkalmas formára (diszkretizálás), 
� a megoldás egymás utáni lépéseinek (algoritmusának) rögzítése,  
� a számítási modell megoldását adó program megírása, és annak futtatása, 
� a megoldás ellen�rzése. (A modellezés módszere, s.a.) 

Az általam alkotott intervenciós modell:  

� modellezett rendszer szerint: társadalomtudományi, közgazdasági modell,  
� modell típusa szerint: kvantitatív modell,  
� hasonlósági szempontok szerint: m�ködési modell,  
� funkciója szerint: szemléltet� modell,  
� elkészítését tekintve: számítógépes modell, matematikai- numerikus modell.  
� számítógépes szimuláció szerint: numerikus és verbális modell.  

Az intervenciós modell megalkotása során arra törekedtem, hogy a modell kritériumait figyelembe 
véve modellem az eredeti rendszerhez hasonló legyen, annak legfontosabb jellemz�it leképezzem, 
így az eredeti rendszer tényleges és várható viselkedését meghatározhassam. Modellem lehet�séget 
teremt új és újszer� tudományos eredmények megfogalmazására. Modellem az alábbi területeket 
vizsgálta:  

� Meghatároztam a hazai potenciális (maximális) intervenciós árualapot 2004/2005 - 
2007/2008. évekre vonatkozóan, továbbá egy átlagos termés� év esetében. A tényleges 
felvásárlás a piaci árak függvénye. A csatlakozásunkat követ� két évben a potenciális 
árualap felvásárlása lett volna ésszer�, amit tökéletes intervenciónak neveztem el. Ebben az 
esetben közelítették volna meg a szabadpiaci árak az intervenciós árszintet. A feladat 
megoldásához az FVM és Gabona Control által készített min�ségi térkép, a 
Gabonaszövetség által készített gabonamérleg és az MVH intervenciós adatai nyújtottak 
segítséget. Az árak meghatározásához a KSH, COCERAL, MNB, Gabonaszövetség 
nyújtottak segítséget.  

� Meghatároztam gabonaágazatunk tényleges és lehetséges értékváltozását a tényleges 
intervenció és a tökéletes intervenció révén a 2004/2005. és 2005/2006. években.  

� Megvizsgáltam a piaci szerepl�k kapcsolódását az intervencióhoz, majd az intervenció, 
mint ügylet pénzügyi vonzatát a piaci szerepl�k szempontjából. Számszer�sítettem, hogy az 
intervenció okozta pozitívumok mely piaci szerepl�knél realizálódtak, és ki fizette meg az 
intervenció árát. Továbbá mely réteg nyerhetett volna még többet azzal, ha a potenciális 
intervenciós árualap felvásárlásra kerül.  

� Intervenciós egyenleget alkottam az Európai Unió és Magyarország (költségvetés) 
vesztes vagy nyertes helyzetének bemutatása céljából. Ehhez az MVH- tól gy�jtött tényleges 
értékesítési adatok adtak lehet�séget.  
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� A teljességre való törekvés nélkül hatásvizsgálatokat végeztem az intervenció különböz� 
szempontok szerinti kimenetele figyelembevételével, majd további alternatívákat is 
felállítottam, amely befolyásolta az intervenció alakulását.  

� Végül a gabonaintervenció létjogosultságára vontam le következtetéseimet.  

Modellemet és számításaimat Microsoft Excel program segítségével készítettem el. Számításaim 
során elfogadtam szakért�i becsléseket, egyszer�sít� feltételezésekkel éltem, meghatároztam az 
alapadatokat (inputokat), outputokat és a számítás módját, majd értékeltem eredményeimet.  

Kvantitatív módszerek alkalmazása  

A gabonaintervenciós készlet el�rejelzéséhez a MINITAB Release 12 for Windows programot 
használtam. A dinamikus id�sorelemzési módszerek a MINITAB Inc. [1997] szerint a mozgó 
átlagolás, az egyszeres, illetve dupla exponenciális simítás és a Winters’ modell. A mozgó átlagolás 
akkor használható, ha az adatokban sem trend, sem szezonalítás nem figyelhet� meg; rövidtávú 
el�rejelzésre alkalmas, vízszintes egyenes a képe. Az egyszeres exponenciális simítás 
exponenciálisan súlyozott átlag alapján simítja az adatokat, szintén akkor használatos, ha sem trend, 
sem szezonalítás nincs jelen. Rövidtávú el�rejelzésre alkalmas, vízszintes egyenes formájában.  
A dupla exponenciális simítás a Holt-módszert használja. Ez akkor használható, ha trend van jelen 
az adatokban, rövidtávú el�rejelzésre alkalmas, és az el�rejelzés képe egy egyenes. A Winters’ 
módszer a Holt-Winters-féle exponenciális simítást használja. Akkor alkalmazható, ha trend és 
szezonalítás egyidej�leg jelen van az adatokban. Additív és multiplikatív típusa van. Rövid és 
középtávú el�rejelzésre alkalmas, képe egy trendfüggvény szezonális mintázattal. A modell azon 
id�sorokhoz illeszkedik a legjobban, ahol lineáris trend figyelhet� meg, és additív szezonális hatás 
is jelen van.  

Tekintettel arra, hogy az EU-15-ök búza és kukorica termelésében és felhasználásában egyaránt 
jelen van a trend és a szezonalítás, ezért a dinamikus statisztikai modellek közül a Winters’ additív 
modellt találtam relevánsnak az EU-15-ök búza és kukorica termelésének és felhasználásának 
el�rejelzésére. Az így kapott értékekkel további számításokat végeztem és jutottam a 2006-2015. 
közötti id�szakra vonatkozó intervenciós készlet el�rejelzésemhez.  

Klasszikus közgazdaságtani módszer alkalmazása  

A gabona keresleti és kínálati függvényeinek egy koordináta rendszerben történ� ábrázolása 
(Marshall-kereszt) lehet�séget ad az intervenció, mint piaci beavatkozás hatásmechanizmusának 
klasszikus közgazdaságtani módszerrel történ� elemzésére. A Marshall-kereszt segítségével 
kit�n�en ábrázolható, hogy az intervenciós ár nemcsak a felvásárolt árura hat, hanem az egész 
gabonapiacra hatást gyakorol. Az elemzést beavatkozás mentes gabonapiaci helyzet, továbbá a 
KAP és az intervenció megléte esetén tettem meg, továbbá azt is elemeztem, hogy az aktív és az 
inaktív intervenció milyen hatással van az árutulajdonosok kockázatára. Eredményeimet grafikonok 
segítségével szemléltettem.  
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4. A KUTATÁS EREDMÉNYEI  

„A tudás kincs, de a bölcs ember 
kincstárnoka a helyes ítél�képesség.”  

(William Penn) 

4.1. Magyarország gabonapiaci helyzetének bemutatása  

4.1.1. A magyar gabonatermesztés helye a világ gabonatermesztésében  

A világ gabonatermesztésének alakulását a vetésterület és a megtermelt gabonamennyiség 
segítségével mutatom be. Vizsgálataimat 1990-t�l napjainkig végeztem, külön elemezve az összes 
gabona, valamint a búza és kukorica helyzetét. Eredményeimet a szövegközi 3. és 4. ábra foglalja 
össze, a részletes számadatokat a melléklet 30. és 31. táblázata tartalmazza.  
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3. ábra: A világ gabona vetésterületének alakulása 1990-t�l napjainkig 

(Forrás: FAOSTAT, COCERAL, Gabonaszövetség adatok alapján saját szerkesztés) 

A vizsgált id�szakban a világ gabonatermesztése stabil, az összes gabonavetés terület 
szempontjából kissé csökken� tendenciát mutat. Évente átlagosan 688 millió hektáron termesztenek 
gabonát, a búza 219 millió, a kukorica 138 millió hektárt tesz ki. Eltolódás figyelhet� meg a búza és 
kukorica egymáshoz viszonyított arányában. A 90-es évek elején a búzát 65-75 százalékkal több 
területen vetették, mint a kukoricát, az ezredfordulót követ�en a búza többlet vetésterülete 45 
százalékra csökkent. Az USA részesedése a világ összes gabona vetésterületében fokozatosan 
csökken, az ezredforduló el�tti 9 százalék feletti értékkel szemben az utóbbi években 8 százalék 
körül alakul. Az EU részesedése a világ gabona vetésterületében ezzel szemben folyamatosan 
emelkedik, amely a b�vítéssel magyarázható, mára 8 százalék fölé emelkedett, amellyel megel�zi 
az USA-t. Magyarország részesedése a világ gabona vetésterületében stabilan 0,4, az EU 
vetésterületében 5-8 százalék (az alacsonyabb érték az EU b�vítés következménye) körül 
realizálódik. Az USA-ban, az EU-ban és Magyarországon a búza vetésterülete átlagosan 38-44-38 
százaléka az összes saját gabona vetésterületnek, kukorica tekintetében ez az arány 47-11-40 
százalék. Ebb�l azt a következtetést vonom le, hogy hazánk vetésszerkezete inkább az USA 
vetésszerkezetéhez hasonlít, az Unióban a kukorica termesztése kevésbé jelent�s. A részesedésekre 
vonatkozó részletes adatokat a szövegközi 5. táblázat tartalmazza. 
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5. táblázat:  Az USA, az EU és Magyarország részesedése a világ, az EU és a saját gabona, búza és kukorica 
vetésterületben, valamint  termésmennyiségben 1990-2007 évek átlaga alapján  

Viszonyítási alap USA Európai Unió Magyarország 
  Vetés-

terület 
Termés-

mennyiség 
Vetés- 
terület 

Termés-
mennyiség 

Vetés- 
terület 

Termés-
mennyiség 

Gabona 8,7% 16,1% 6,0% 10,3% 0,4% 0,6% 
Búza 10,6% 10,5% 8,2% 15,1% 0,5% 0,8% 

Világ 

Kukorica 20,5% 40,1% 3,2% 5,5% 0,8% 1,0% 
Gabona 7,1% 6,0% 
Búza 6,0% 4,6% 

Európai Unió 

Kukorica 
- - 

26,6% 16,7% 
Gabona 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100 % 100 % 
Búza 38,5% 18,5% 44,3% 47,4% 38,2 % 35,3 % 

Saját 
vetésszerkezet 

Kukorica 47,8% 73,1% 11,5% 17,8% 40,5 % 49,8 % 
(Forrás: FAOSTAT, COCERAL, Gabonaszövetség adatok alapján saját szerkesztés) 

A megtermelt összes gabona mennyisége 1996-ban lépte túl a 2 milliárd tonnát, a búza és a 
kukorica egymáshoz viszonyított arányában eltolódást tapasztalhatunk. A 90-es évek elején a búza 
termésmennyisége 5-20 százalékkal meghaladta a kukorica termésmennyiségét, az ezredfordulótól 
ez az arány 5- 15 százalékos eltérést mutat a kukorica javára.  
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4. ábra: A világ gabonatermés mennyisége 1990-t�l napjainkig  

(Forrás: FAOSTAT, COCERAL, Gabonaszövetség adatok alapján saját szerkesztés) 

USA részesedése a világ gabona kibocsátásában átlagosan 16 (13-18) százalékot tesz ki, sokkal 
inkább jellemz� a termésingadozás (259-389 millió tonna közötti értékeket találunk), mint 
Európában. Az Unió részesedése a világ összes gabona kibocsátásában 10 százalék körüli, a keleti 
kib�vítés óta eléri a 12 százalékot. Magyarország adatait elemezve szembet�n�, hogy a világ 
adataihoz képest kedvez�bb, az Unió adataihoz képest kedvez�tlenebb eredményt mutat a 
termésmennyiség, mint amire a term�terület adataiból következtetni lehet. Hazánk hozzájárulása a 
világ teljes gabona kibocsátásához 0,6 százalék (az elmúlt 3 évben 0,7 százalék feletti értékkel 
találkozhatunk), az uniós kibocsátásához 6 százalék. Ez utóbbi szám a kés�bbiekben az 
intervencióban való részesedésünk vizsgálatakor lesz érdekes.  
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4.1.2. Magyarország gabonatermesztése és gabona felhasználása 

Magyarország gabonatermesztését a vetésterület és a megtermelt gabonamennyiség segítségével 
mutatom be, továbbá a gabona felhasználását és exportot is vizsgálom 1990-t�l illetve 1992-t�l 
napjainkig, összes gabona, búza és kukorica vonatkozásában. Eredményeimet a szövegközi 5. és 6. 
ábra, valamint a melléklet 30. és 31. táblázata mutatja.  
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5. ábra: Magyarország összes gabona, búza és kukorica vetésterülete 1990-t�l napjainkig 

(Forrás: FAOSTAT, Gabonaszövetség adatok alapján saját szerkesztés) 

A vizsgált id�szakban Magyarország összes gabona vetésterülete stabil. A két széls�séges év 
kivételével 2,7-3 millió hektáron termesztünk gabonát. Legjelent�sebb gabonanövényünk a 
kukorica és a búza, amelyeket évek óta összesen 2,1-2,3 millió hektáron vetünk, általában mindkét 
növényt 1 millió hektárt meghaladó területen. A két növény egymáshoz viszonyított aránya a 
vizsgált id�szakban er�s ingadozást mutat és egymással ellentétesen mozog. Megfigyelhet� olyan 
év, amikor a búza vetésterülete 35 százalékkal a kukorica alatt marad (1999), de olyan is, hogy a 
búzát a kukoricához képest 18 százalékkal nagyobb területen (1997) vetettek.  
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6. ábra: Magyarország összes gabona, búza és kukorica termésmennyisége 1990-t�l napjainkig 

(Forrás: FAOSTAT, Gabonaszövetség adatok alapján saját szerkesztés) 
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A hazai gabonatermés eredmények – a viszonylag állandó vetésterület ellenére,- er�sen ingadozó 
képet mutatnak. A kibocsátás ingadozás els�sorban a széls�séges id�járási körülmények hatásának 
tulajdonítható. A vizsgált id�szaknál hosszabb távra visszatekintve a termésmennyiség fokozatos 
növekv� tendenciája figyelhet� meg, amely a termesztési technológia, a termelési ráfordítások 
színvonalának emelkedésével magyarázható. A csatlakozást megel�z� években (1990-2003 
átlagában) a kibocsátás átlagosan 11,8 millió tonnára tehet�, a csatlakozást követ� években ez az 
átlag 14,0 millió tonnára emelkedett. Véleményem szerint ez nem tudatos termeszt�i magatartás, 
hanem a kedvez� id�járás következménye lehet. Kukorica termésmennyiségünk a csatlakozást 
megel�z� 14 év átlagában évi 5,7 millió tonna, a csatlakozást követ� években 7,4 millió tonna, búza 
termésmennyiségünk 4,3, illetve 4,8 millió tonna. A búza és kukorica egymáshoz viszonyított 
termésmennyisége a term�területhez hasonló ingadozású, de a kukorica el�nye jelent�sebb, amely a 
hozam-eltéréssel magyarázható. A kukorica a vizsgált évek átlagában 49,8 százalékos részarányt (a 
csatlakozásunk óta 53 százalékot) képvisel az összes gabona termésmennyiségben. Ez ellentmond 
CSILLAG [1998] el�rejelzésének, � ugyanis 1998-ban a búza egyre nagyobb térnyerését jósolta a 
jöv�re nézve.  

Magyarország gabona felhasználását a Gabonaszövetség által összeállított gabonamérleg 
segítségével elemzem, a kérdést forrás és felhasználás oldaláról közelítem meg (7. ábra, a teljes 
gabonamérleget a melléklet 32. táblázata tartalmazza). Kijelenthet�, hogy az elmúlt években 
átrendez�dött bels� gabona felhasználásunk. A forrás az el�z� évi áthozott készletb�l (nyitó 
készlet), a termésb�l, az importból és az intervenciós nyitó készletb�l áll. A vizsgált id�szakban a 
forrás oldal hullámzó, de emelked� tendenciát mutat. A legalacsonyabb értékkel 1993/1994-ben 
találkoztam, a forrás nem érte el a 9,3 millió tonnát, a legmagasabb értéket 2005/2006-ban mértük, 
amikor megközelítette a 23 millió tonnát. A felhasználást belföldi felhasználásra, exportra és 
intervencióra bontottam. Ezek összege minden évben a források alatt marad. A következ�kben a 
bels� felhasználás és az export külön kerül értékelésre, az intervencióval egy kés�bbi fejezet 
részletesen foglalkozik.  
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Összes belföldi felhasználás Gabonafelesleg  

7. ábra: A gabona hasznosítása Magyarországon 1992-t�l napjainkig, a források és a felhasználás alapján  

(Forrás: Gabonaszövetség, MVH adatai alapján saját szerkesztés) 

Hazánkban az 1990-es évek 9 millió tonna feletti bels� gabona felhasználása (8. ábra) az 
ezredfordulótól fokozatosan mérsékl�dik. Ez els�sorban az állatállomány fokozatos csökkenésének 
rovására írható, takarmány felhasználásunk 6 millió tonnáról 5 millió tonnára esett. �rlési 
szükségletünk 1,6 millió tonna, ipari felhasználásunk 600, vet�magszükségletünk 470 ezer tonna.  
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8. ábra: Magyarország gabona felhasználásának alakulása 1992-t�l napjainkig 

(Forrás: Gabonaszövetség adatai alapján saját szerkesztés) 

Búza felhasználásunk (9. ábra) a vizsgált id�szakban folyamatosan mérsékl�dik, átlagosan 2,8 
millió tonna. A csatlakozást követ� években az átlag alig éri el a 2,5 millió tonnát. A legnagyobb 
mennyiség� búza-, 1,5 millió tonna,- �rlési célra fordítódik, az ezredfordulótól itt is megfigyelhet� 
kisebb visszaesés. Takarmányozási célra évente átlagosan 990 ezer tonna búzát használunk, 
vet�magszükségletünk és ipari felhasználásunk átlagosan 280, illetve 30 ezer tonna.  
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9. ábra: Magyarország búza felhasználásának alakulása 1992-t�l napjainkig 

(Forrás: Gabonaszövetség adatai alapján saját szerkesztés) 

Kukorica felhasználásunk (10. ábra) a vizsgált id�szakban ugyancsak folyamatosan mérsékl�dik, 
átlagosan évi 4,3 millió tonna, a csatlakozást követ� években 3,8 millió tonnára süllyedt.  
A kukorica legnagyobb mértékben takarmányozási célra fordítódik, ennek értéke átlagosan évi 3,6 
millió tonna, a csatlakozás óta a 3 millió tonnát sem éri el. Ipari felhasználásunk 440, �rlési 
szükségletünk 130, vet�magszükségletünk 70 ezer tonna.  
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10. ábra: Magyarország kukorica felhasználásának alakulása 1992-t�l napjainkig 

(Forrás: Gabonaszövetség adatai alapján saját szerkesztés) 

A vizsgálat eddigi eredményei rávilágítanak arra, hogy bels� gabona felhasználásunk kevesebb, 
mint termelésünk, tehát gabonafelesleggel rendelkezünk (ennek alakulását a korábbi 7. ábra 
vonal-diagrammja mutatja), amely exporttal válik levezethet�vé.  
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11. ábra: Magyarország összes gabona, búza és kukorica exportjának alakulása 1992-t�l napjainkig 

(Forrás: Gabonaszövetség adatai alapján saját szerkesztés) 

Export lehet�ségeink kihasználását az ország földrajzi adottságaiból adódó hátrányai (tengeri kiköt� 
hiánya), gyenge logisztikai adottságai (elavult vasúthálózat, vízi szállítási korlátok, raktárak 
távolsága a szállítási csomópontoktól) és az uniós keretek (pl. az Abatimento megállapodás alapján 
Spanyolországba és Portugáliába jelent�s mennyiség� kukorica és cirok érkezik 
vámkedvezménnyel) nehezítik. Export lehet�ségeinket visszafogja az is, hogy a korábbi import�r 
országok (például ukránok és oroszok) export�rökké váltak, olcsó gabonával jelennek meg a 
világpiacon és Európában is. A 11. ábrán Magyarország összes gabona, búza és kukorica 
exportjának alakulását követhetjük nyomon 1992-t�l napjainkig. Amennyiben csak az export 
alakulását vizsgálom, széls�ségesen hullámzó, de emelked� pályán mozog. Ennek oka a 
termésmennyiség ingadozó (de ugyancsak emelked�) tendenciája, valamint a belföldi felhasználás 
visszaesése. A vizsgált id�szakban 171 ezer tonnás minimális értékkel és 8 millió tonnát meghaladó 
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értékkel is találkozhatunk. A 2004/2005. és 2005/2006. szezonokban is jelent�s exportra került sor, 
amely önmagában arra engedne következtetni, hogy export értékesítési magatartásunkat nem 
befolyásolta az intervenció. Ez azonban nem ad valóságos képet az intervenció exportra gyakorolt 
hatásáról.  

Az intervenció exportra gyakorolt hatásának elemzéséhez két vizsgálatot végzek. Egyrészt 
meghatározom a potenciális export árualapot (ez alatt a termésmennyiség belföldi felhasználással 
csökkentett részét értem) összes gabona, búza és kukorica tekintetében, majd összehasonlítom a 
tényleges exporttal (12. ábra). Másrészt meghatározom a gabonafelesleget (ez alatt a forrás belföldi 
felhasználással csökkentett részét értem) összes gabona, búza és kukorica tekintetében, majd ezt 
összevetem a tényleges exporttal (13. ábra).  
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12. ábra: Magyarország összes gabona, búza és kukorica potenciális export árualap és a tényleges export 
alakulása 1992-t�l napjainkig 

(Forrás: Gabonaszövetség, KSH adatok alapján saját szerkesztés) 

A 13. ábrán nyomon követhet�, hogy a csatlakozás el�tti években a tényleges export a potenciális 
export közelében alakult, jelent�s mennyiségi eltérés nem tapasztalható. A csatlakozást követ� két 
évben azonban számottev� különbség mutatható ki a potenciális export árualap és a tényleges 
export között. A 2004/2005-ben a potenciális export árualap 2,8-szorosa, 2005/2006-ban 2,4-
szerese a tényleges exportnak. A különbözet az intervenció irányába került levezetésre.  
A következ� évben és a várakozások szerint idén is a tényleges export jóval meghaladja a 
potenciális exportot, amely arra enged következtetni, hogy a megel�z� években felvásárolt 
intervenciós áru ekkor hagyja el az országot.  

A gabonafelesleg oldaláról közelítve a kérdést, hasonló eredményhez jutottam. A csatlakozás el�tti 
évek átlaga alapján a gabonafelesleg 61, a búzafelesleg 66, a kukoricafelesleg 56 százaléka kerül 
exportra (a különbözet az átmen�készlet). Kisebb értékkel az 1993/1994. gazdasági évben 
találkozhatunk, amely valószín�leg arra vezethet� vissza, hogy ebben az évben kevés gabona (a 
vizsgált id�szak legkevesebb termésmennyisége) termett az országban. A következ� évben azonban 
az export arány emelkedett, feltehet�en ekkor hagyta el az országot az el�z� évi felesleg is.  
A 2004/2005. és 2005/2006. években 30, illetve 25 százalék körül alakult az export/ felesleg aránya, 
amely jelzi, hogy a rekord gabonatermés dacára az áru nem került exportra, hanem egyéb irányba, 
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az intervenció irányába teljesült. A 2006/2007. évben és a várakozások szerint idén is az arány 
emelkedik, gabona tekintetében 84 százalék, búza esetében 93 százalékon alakul, amelyb�l arra 
lehet következtetni, hogy az el�z� két éves felesleg is ekkor hagyja el az országot.  
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13. ábra: Magyarország összes gabona, búza és kukorica tényleges exportjának viszonya a felesleghez 1992-t�l 
napjainkig 

(Forrás: Gabonaszövetség, KSH adatok alapján saját szerkesztés) 

Fentiekb�l azt a következtetést vonom le, hogy az intervenció hatással van a piaci szerepl�k export 
értékesítési magatartására. A csatlakozásunkat követ� két évben az intervenció miatt az export 
mennyisége elmaradt a várttól (reálistól), úgy is fogalmazhatok, hogy az export egy része nem egy 
másik állam, hanem az intervenció irányába teljesült. Ugyanakkor a következ� két évben az export 
értékesítés a várttól magasabb értéket mutat, amely arra enged következtetni, hogy a piaci árak 
függvényében az export értékesítésre késleltetve kerül sor, amely az intervenció hatásnak 
tulajdonítható.  
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4.2. Gabona felvásárlások Magyarországon 1990-t�l napjainkig  

Amennyiben a gabonapiacon piaci zavar áll el�, az abban illetékes hatalom (az állam vagy az Unió) 
beavatkozik és megpróbálja megoldani a problémát, oldani a feszültséget. Jelen fejezet a hazai EU 
csatlakozás el�tti felvásárlásokat, valamint az Unió gabonaintervencióját elemzi. A felvásárlások 
létrejöttében nagy szerepe van a gabonaáraknak (aktuális piaci ár és a felvásárlási ár viszonyának), 
így a felvásárlásokat az árak összefüggésében is vizsgálom.  

4.2.1. Felvásárlások Magyarországon a csatlakozás el�tt  

Magyarországon gabonafelvásárlásra a csatlakozást megel�z�en is került sor. Ezek voltak az 
úgynevezett garantált áras és „intervenciós” felvásárlások. A piacon egyszerre több ár volt jelen.  
A piaci átlagárat a jogszabályalkotók irányárárral, alsó és fels� intervenciós árral, valamint garantált 
árral egészít(h)ették ki. A termelési és felvásárlási jellemz�ket, valamint a fenti árakat 1990-t�l a 
csatlakozásig búza és takarmánykukorica esetében a 14 és 15. ábrák, valamint a melléklet 33. 
táblázata mutatja.  
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14. ábra: A búza termésmennyisége, felvásárlási átlagára, garantált ára, alsó és fels� intervenciós ára, irányára, 
valamint állami felvásárlása 1990-t�l 2004-ig 

(Forrás: KSH, AKI, AIK adatok alapján saját szerkesztés) 

A búza felvásárlási átlagára ingadozást mutat, de emelked� trendet ír le. 1990-ben még alig 6 ezer 
forint volt a búzaár, 1996-ban az el�z� évhez képest 130 százalékkal emelkedett, majd azt követ�en 
hullámzás figyelhet� meg. El�ször 1998-ban hirdettek olyan mérték� garantált és intervenciós árat, 
amely megmozgatta a termel�k fantáziáját. Ebben az évben 275 ezer tonna búza került garantált 
áras (185 ezer tonna) és intervenciós felvásárlás (90 ezer tonna) keretében felvásárlásra, amely a 
teljes búzamennyiség 5,6 százalékát jelentette. A következ� években az államilag meghirdetett árak 
a felvásárlási átlagár alatt mozogtak. A kukorica felvásárlási átlagára a búzához hasonló vonalú 
ingadozást mutat. Állami beavatkozásra els�ként 1997-ben került sor. Érdemes megemlíteni, hogy a 
garantált ár és az alsó intervenciós ár éves szinten ebben az évben a felvásárlási átlagárak 100, 
illetve 93 százalékát érték el. Mégis 123 ezer tonnás felvásárlásra került sor, amely a teljes 
termésmennyiség 1,8 százalékát jelentette. 1998-ban az állami felvásárlás keretében 390 ezer tonna 
kukorica felvásárlása valósult meg (225 ezer tonna garantált áras, 165 ezer tonna intervenciós 
felvásárlás révén), amely a teljes termésmennyiség 6,4 százalékát képviselte. Az ezredforduló után 
2001-ben 70 ezer tonna kukorica került állami felvásárlásra.  
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15. ábra: A kukorica termésmennyisége, felvásárlási átlagára, garantált ára, alsó és fels� intervenciós ára, 
irányára, valamint állami felvásárlása 1990-t�l 2004-ig 

(Forrás: KSH, AKI, AIK adatok alapján saját szerkesztés) 

Összegezve a csatlakozás el�tti felvásárlásokat, azokra hazánkban el�re nem tervezett módon,  
ad-hock jelleggel került sor. Azok az évek, amikor egyáltalán felvásárlásra került sor, átlagon felüli, 
de nem rekord termés� évek voltak. 1997-ben pedig a felvásárlási árak alakulása sem indokolta az 
állami beavatkozást (mivel a piaci árak a garantált ár felett realizálódtak). Feltehet�en azzal 
magyarázható a beavatkozás, hogy ebben az évben a megel�z� évhez képest körülbelül ötezer 
forintos piaci ár visszaesés történt.  

4.2.2. Az uniós gabonaintervenció Magyarországon a csatlakozás után  

Els�ként a felvásárlási árak és az intervenciós ár kapcsolata, a közvetlen termel�i felvásárlások 
alakulása, majd a megvalósult gabonaintervenció kerül elemzésre.  

4.2.2.1 Gabona felvásárlási árak és az intervenciós ár, valamint a közvetlen termel�i 
felvásárlás alakulása Magyarországon 2004 után  

Egy intervencióval védett piacon az intervenció intézménye korlátlan mennyiség� árura fix árat 
kínál. A szabadpiaci árak a kereslet-kínálat viszonya alapján ingadoznak. A magyar búza és 
kukorica felvásárlási árakat, valamint az Unió kínálta intervenciós árat a 16. ábra, valamint a 
melléklet 34. táblázata segítségével elemzem 2004. januártól napjainkig. Az intervenciós ár 
meghatározásakor az árfolyamváltozás hatását is figyelembe veszem.  

A búza felvásárlási ára 2004. els� félévében meghaladta a tonnánkénti 40 ezer forintot., a kukorica 
ára 36-38 ezer forintos szinten mozgott, ugyanebben az id�szakban az intervenciós ár (26-27 ezer 
forint/tonna) jóval alacsonyabb volt. A 2004. évi aratást követ�en a búza felvásárlási ára tonnánként 
22-23 ezer forintra, a kukorica ára 20-21 ezer forintra esett, amely árszint a 2005-ös aratásig 
megmaradt. A 2004-es aratáskor sejteni lehetett, hogy a novemberben induló intervenció kínálta ár 
sokak fantáziáját meg fogja mozgatni. Az intervenciós felvásárlás kezdetén az intervenciós ár búza 
esetében 10 százalékkal (tonnánként 2.400 forinttal), kukorica esetében 19 százalékkal (tonnánként 
4.700 forinttal) haladta meg a felvásárlási árat, a 7-16 (búza) és 13-19 (kukorica) százalék 
különbség az egész intervenciós id�szakban megmaradt. A 2005-ös b� termés további árcsökkenést 
hozott, az intervenció kezdetén a búza ára 18 százalékkal (tonnánként 4.500 forinttal), a kukorica 
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ára 21 százalékkal (tonnánként 5.200 forinttal) maradt el az intervenciós ártól. Az árak 2006. 
januártól lassú emelkedésnek indultak, a búza ára szeptemberben, a kukorica ára novemberben 
haladta meg az intervenciós árszintet. Az áremelkedés tovább folytatódott, 2007. végére a piaci árak 
megközelítették a 60 (búza) illetve 55 (kukorica) ezer forintos álomszintet, ezzel csaknem két és 
félszeresen szárnyalták túl az intervenciós árat.  
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16. ábra: Búza és kukorica felvásárlási ára és az intervenciós ár alakulása Magyarországon 2004. januártól 
napjainkig 

(Forrás: KSH és EKB adatok alapján saját szerkesztés) 

Felmerül a kérdés, hogy ha m�ködött már hazánkban a 2004/2005-ös szezonban az intervenciós 
rendszer, hogyan alakulhatott ki mégis olyan helyzet, hogy a piaci árak jóval az intervenciós ár alatt 
mozogtak? A helyzet megértéséhez megvizsgáltam a közvetlen termel�i felvásárlási adatokat búza 
és kukorica vonatkozásában, eredményeimet a 17. és 18. ábrák, valamint a szövegközi 6. és a 
melléklet 35. táblázata mutatja.  
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17. ábra: Búza havi felvásárlási mennyiségek alakulása Magyarországon 2002. és 2007. között (tonna) 

(Forrás: KSH és EKB adatok alapján saját szerkesztés) 
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18. ábra: Kukorica havi felvásárlási mennyiségek alakulása Magyarországon 2002. és 2007. között (tonna) 

(Forrás: KSH és EKB adatok alapján saját szerkesztés) 

Magyarország 2004. májusban EU taggá vált, a termel�k tudatában voltak a 2004. november 1-jén 
induló intervenciós rendszer és a garantált 101,31 EUR/tonnás ár létezésének. Az eddigiekben 
felvázolt gabonapiaci helyzet ismeretében (évente jelentkez� jelent�s gabonatöbblet, sz�kül� export 
értékesítési lehet�ség, nyomott belpiaci és világpiaci árak) logikus lett volna az a termel�i 
magatartás, hogy nem értékesítetik 2004. novembere el�tt terményüket az intervenciós árnál jóval 
alacsonyabb áron, hanem élnek a gabonaintervenció nyújtotta lehet�séggel és gabonafeleslegüket az 
akkori legjobb árat kínáló vev�nek, az államnak kínálják. Ha viszont nem lett volna piaci kínálat, a 
piaci ár emelkedett volna, és az intervenciós árszint közelében stabilizálódott volna. A felvásárlási 
adatok jelzik, hogy ez nem így történt. 2002 és 2007 között a piaci szerepl�k közel azonos 
értékesítési magatartást tanúsítottak. A 2004/2005. évben a termel�k az aratást követ� három 
hónapban nagy mennyiség� árut értékesítettek (az adott évben felvásárolt búza 72, kukorica 84 
százalékát) az intervenciós árnál alacsonyabb áron. A 2005/2006. évben folytatódott a termel�k 
ésszer�tlen piaci magatartása, a felvásárolt búza mennyiség 49, kukorica mennyiség 76 százaléka az 
aratást követ� három hónapban cserélt gazdát nyomott piaci áron.  

6. táblázat:  A búza és kukorica felvásárlási mennyiségek az aratást követ� három hónapban és részesedésük 
az éves felvásárolt mennyiségben  

Búza felvásárlási mennyiségek  
(június- július- augusztus) 

Kukorica felvásárlási mennyiségek  
(szeptember- október- november)  

ezer tonna százalék ezer tonna százalék 
2002 1267 59 % 1596 57 % 
2003 1515 69 % 1244 55 % 
2004 2023 72 % 2185 84 % 
2005 1099 49 % 2125 76 % 
2006 1318 61 % 2238 78 % 
2007 1266 73 % 269 17 % 

(Forrás: KSH és EKB adatok alapján saját szerkesztés) 

Fentiekb�l azt a következtetést vonom le, hogy a hazai termel�k jelent�s része nem bízott az 
intervenció nyújtotta árgaranciában, így értékesítési magatartásuk a korábbi években megszokott 
módon zajlott a csatlakozást követ�en is. (Emellett további oka lehetett, hogy a termel�k nem 
rendelkeznek elegend� raktárkapacitással, likviditási gondjaik keletkeztek) Ezen tények 
ismeretében annak megvizsgálása is indokolt, hogy mekkora intervenciós árumennyiség került a 
termel�kön, és mekkora a közvetít�kön keresztül az intervenciós raktárakba. Ezt dolgozatom egy 
kés�bbi részében megteszem.  
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4.2.2.2 A megvalósult gabonaintervenció  

A következ�kben a megvalósult gabonaintervenciót elemzem. A gabona felajánlásra, felvásárlásra 
vonatkozó számadatokat a 19-21. ábrák, a szövegközi 7. táblázat, valamint a melléklet 36. táblázata 
tartalmazza. 

7. táblázat:  A gabonatermés, intervenciós felajánlások és felvásárlások alakulása Magyarországon a 
csatlakozás után  

2004/2005 2005/2006 2006/2007  
ezer tonna % ezer tonna % ezer tonna % 

Összes hazai termés 16 737 100,0 % 16 149 100,0 % 14 703 100,0 % 
Intervencióra fel nem ajánlott áru 12 841 76,7 % 11 927 73,9 % 14 689 99,9 % 
Intervenciós felvásárlás összesen 3 896 23,3 % 4 222 26,1 % 1,54 0,0001 % 

Kukorica 2 254 57,9 % 3 201 75,8 % 1,54 100 % 
Búza 1 530  39,3 % 927 21,9 % - - ebb�l:  
Egyéb 112 2,8 % 94 2,2 % - - 

(Forrás: MVH adatok alapján saját szerkesztés) 

A csatlakozás utáni els� évben a megtermelt gabona 23 százaléka, a második évben 26 százaléka 
került az intervenció keretében felvásárlásra. A 2006/2007-es szezon kimagasló piaci árakat hozott, 
így minimális (másfél ezer tonna gabona) intervenciós felvásárlásra került sor. Várhatóan a 
2007/2008. évben sem lesz érdekl�dés a gabonaintervenció iránt.  

Az els� uniós norma szerinti gabonaintervenció 2004. november 1-jén nyílt meg 
Magyarországon. Az intervenció iránti érdekl�dést jelzi, hogy az intervenció megnyílását követ� 
els� 10 napon másfél millió tonna gabona felajánlás érkezett a Hivatalhoz, 2005. február 28-án a 
felajánlások volumene elérte a 3,4 millió tonnát. Az intervenció lebonyolítása óriási feladatot rótt a 
gyermekcip�ben járó MVH-ra. Tapasztalat és felkészülés hiányában az intervencióra felajánlott 
raktárakkal történ� szerz�déskötés, valamint az áru átvétele akadozva indult el és lassú ütemben 
haladt. 2005. február 28- án csupán 700 ezer tonna áru intervenciós átvétele történt meg, amely a 
felajánlott mennyiség 21 százalékát jelentette. A szakemberek akkor úgy gondolták, hogy a 
felajánlási kedv még koránt sem ért véget és hat millió tonnát megközelít� intervenciós felajánlási 
el�rejelzésekr�l is lehetett hallani. (RIEGER et. al. 2005a)  

A szaktárca felismerte, hogy változtatások szükségesek az intervenció sikeres végrehajtása 
érdekében. A problémát folyamatmódosítási oldalról közelítették meg. A gabonaintervenció 
végrehajtásáért felel�s terület élére egy többéves gabonapiaci tapasztalattal rendelkez� szakembert 
neveztek ki. Az intervenció akadozását a megfelel� raktárbázis hiányának rovására írták, ezért a 
hazai gabona külföldön történ� tárolásának szükségességét hangoztatták, majd a hazai raktárbázis 
feltérképezése, intervenciós raktárépítés, az intervencióra már átvett árukészlet pályáztatásának és a 
fuvarhátrány kompenzálásának szorgalmazása következett. Több alkalommal enyhítettek a 
raktárakkal szemben támasztott követelményeken, valamint bevonták a közraktárakat az felvásárlási 
folyamatba. (RIEGER et. al. 2005a) Végül 2005. május 31-ig az árutulajdonosok 6,5 millió tonna 
gabonát ajánlottak fel intervencióra, (KATÓ – JANCSOK- NÓGRÁDI 2006a) amely a teljes hazai 
gabonatermés 39 százaléka volt. Az MVH határid�n belül eleget tett felvásárlási kötelezettségének. 
A visszavonások és visszautasítások után 3,9 millió tonna gabona felvásárlása valósult meg, 
amelyb�l a kukoricaintervenció a teljes intervenció 58, a kukorica termés 27 százalékát jelentette, a 
búzaintervenció a teljes intervenció 39, a búza termés 25 százalékát, az egyéb gabona (els�sporban 
árpa és cirok) 112 ezer tonnát képviselt. A közraktárak 506 ezer tonna gabona felvásárlásában 
közrem�ködtek, amely 13 százaléka volt a teljes felvásárlásnak.  
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19. ábra: A 2004/2005. és 2005/2006. évi gabonaintervenció alakulása 
(Forrás: MVH adatok alapján saját szerkesztés) 

A 2005/2006-os gabonaintervenció az els� évhez hasonlóan alakult. A gabona felajánlás 2005. 
november végére meghaladta a másfél millió tonnát, amely fokozatosan emelkedett, 2006. 
májusában megközelítette a négy és fél millió tonnát. Az els� év tapasztalatai után az volt várható, 
hogy a felvásárlás gyorsan és problémamentesen zajlik. 2006. januártól a felvásárlás gyors ütemben 
haladt, március végén csaknem 3 millió tonna gabona felvásárlásán volt túl a Hivatal. 
(Összehasonlításképpen az els� évben ekkor még a másfél millió tonnát sem érte el a felvásárlás.)  
A Hivatal határid�n belül eleget tett felvásárlási kötelezettségének. Összegezve a második éves 
gabonaintervenciót, 2006. május 31-ig az árutulajdonosok több mint 4,4 millió tonna gabonát 
ajánlottak fel intervencióra, amely a teljes hazai gabonatermés 27 százaléka volt. A visszavonások 
és visszautasítások után 4,2 millió tonna gabona felvásárlása valósult meg, amelyb�l a 
kukoricaintervenció a teljes intervenció 76, a kukorica termés 36 százalékát jelentette, a 
búzaintervenció a teljes intervenció 22, a búza termés 18 százalékát, az egyéb gabona pedig 94 ezer 
tonnát képviselt. A második szezonban a teljes felvásárláson belül a közraktári felvásárlás 401 ezer 
tonna volt, amely a teljes felvásárlás 9 és fél százalékát jelentette.  

A két szezon felvásárlási folyamatának késlekedését a felvásárlási hátralék segítségével 
elemzem, eredményeimet a 20. ábra szemlélteti. Felvásárlási hátralék alatt a tényleges felvásárlás és 
az optimális felvásárlás különbözetét értem, az optimális felvásárlás a felajánlások alapján kerül 
meghatározásra, egyenletes ütem� felvásárlást feltételezve, figyelembe véve, hogy az intervenciós 
el�írások szerint az áru fizikai átvételének a felajánlást követ� negyedik hónap végéig, de legkés�bb 
július 31-ig meg kell történnie. (eltekintek attól, hogy az els� gazdasági évben a határid� 
meghosszabbításra került.) Mindkét szezonban a november-februári id�szakban intenzíven n�tt a 
hátralék, a 2004/2005. évben márciusban, a 2005/2006. évben februárban érte el tet�pontját.  
Ezt követ�en megkezd�dött a hátralék lendületes lefaragása, júliusban mindkét szezonban nullára 
csökkent, azaz a felajánlott gabona teljes egésze felvásárlása megvalósult. Megfigyelhet� továbbá, 
hogy az els� évben a hátralék maximális értéke meghaladta a másfél millió tonnát, még májusban is 
csaknem egymillió tonna volt, a teljes id�szakban 700 ezer tonnás átlaggal. A következ� évben a 
maximum nem érte el a 800 ezer tonnát, azt követ�en 300 ezer tonna alatt mozgott, 290 ezer tonnás 
átlaggal.  
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20. ábra: A felvásárlási hátralék alakulása a 2004/2005. és 2005/2006. években  

(Forrás: MVH adatok alapján saját szerkesztés) 

A 2006/2007-ben a gabonaintervenció inaktív piaci szerepl� volt, az év minimális gabona 
felajánlással és felvásárlással telt. 2006. december 31-el a gabona felajánlások értéke alig haladta 
meg a 40 ezer tonnát, majd a visszavonások és visszautasítások után július 31-el 1,54 ezer tonna áru 
felvásárlásával zárult a szezon. A 2007/2008. év várhatóan hasonló módon zajlik.  
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21. ábra: A 2006/2007. és 2007/2008. évi gabonaintervenció alakulása  

(Forrás: MVH adatok alapján saját szerkesztés) 

A felvásárlásokkal párhuzamosan folyt az intervenciós készletek értékesítése is (a tényleges 
kitárolások alakulását a 19. és 21. ábrák éves bontásban, negatív mennyiségként jelzik). Hazánk 
els� uniós tagságú gazdasági évének végére 320 ezer hirdetett értékesített mennyiség mellett 72 
ezer tonna gabona kitárolása valósult meg. A következ� évben 1,3 millió tonna gabona 
értékesítésére került sor, a gazdasági év végére az odaítélt árukészlet még így sem érte el az egy 
millió tonnát, a kitárolt mennyiség pedig 760 ezer tonna volt, így 7 millió tonnát meghaladó 
intervenciós gabonakészlettel rendelkezett az ország. 2006 nyarán az intervenciós készletek gyors 
ütem� értékesítése indult meg, a 2006/2007-es szezon végére 4,3 millió tonna odaítélt árukészlet 
mellett 3,7 millió gabona kitárolása valósult meg, így az intervenciós készlet 3 millió tonna alá 
csökkent. 2007. november végére a tényleges intervenciós készlet 1,3 millió tonnára esett vissza.  
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A raktárkapacitás alakulását a korábbi 19. és 21. ábrák, a raktárkapacitás kihasználtságát a 22. 
ábra segítségével vizsgálom. Az els� intervenciós évben „raktárkapacitás hiánnyal” küzdött az 
ország. Valójában azonban csak túl magasra tették a jogalkotók a raktárakkal szemben támasztott 
igény-mércét, amelynek lehetetlen volt megfelelni. 2004. novemberben az ország úgy indult az 
intervenciónak, hogy nem rendelkezett lekötött intervenciós tárolókapacitással. December végére, 
amikor a felajánlások megközelítették a három millió tonnát, még csak 740 ezer tonna 
tárolókapacitás állt a Hivatal rendelkezésére. Ahogy a jogalkotók egyre inkább engedtek a raktár 
követelményekb�l, egyre több raktár kapcsolódhatott be az intervencióba, a szezon végére 4,9 
millió tonna kapacitással rendelkezett az ország. Nem volt túlzott a lekötés, mivel az árukezelésekre 
is fenn kell tartani valamekkora kapacitást. 2004. októberét�l 2005. végéig a raktárkapacitás 
lekötése megel�zte a felvásárlásokat, a két mutató egymással összhangban mozgott. A kapacitás 
kihasználtság 2005. áprilisban érte el a 60, majd júliusban a 70 százalékot. A 2005/2006. évnek a 
raktárkapacitás további b�vítésével indult a Hivatal, amely a kihasználtság 55 százalékra történ� 
visszaesését eredményezte, 2006. áprilisban azonban a felvásárlások hatására a kihasználtság ismét 
meghaladta a 70 százalékot (ekkor 9,8 millió tonnára emelkedett az MVH tárolókapacitása) és 
2006. decemberéig ezen a szinten maradt.  

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

200
4. 

ok
tób

er

200
4. 

de
ce

mbe
r

200
5. 

feb
ruá

r

200
5. 

áp
ril

is

200
5. 

jún
ius

20
05. 

júl
ius

20
05. 

sze
pte

mbe
r

200
5. 

no
ve

mber

200
6. 

jan
uá

r

200
6. 

márc
ius

200
6. 

máju
s

200
5/2

00
6 z

áró
 ál

lom
án

y

200
6. 

au
gu

szt
us

200
6. 

ok
tób

er

200
6. 

de
ce

mbe
r

200
7. 

feb
ruá

r

200
7. 

áp
ril

is

200
7. 

jún
ius

200
7. 

júl
ius

200
7. 

sze
pte

mbe
r

ez
er

 to
nn

a

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

sz
áz

al
ék

Raktárkapacitás kihasználtsága (%) Készlet Összes szerz�dött raktár
 

22. ábra: A raktárkapacitás kihasználtsága 2004-t�l napjainkig 

(Forrás: MVH adatok alapján saját szerkesztés) 

A 2006. nyarán kezd�d� intervenciós kitárolásokat követ�en a Hivatal újragondolta raktár-lekötési 
és bérlési rendszerét. Augusztusban sor került a meglév� hosszú távú raktárszerz�dések 
felmondására, azonban ezek további egy évig még az MVH rendelkezésére álltak, így 2007. 
augusztusáig 7-8 millió tonna kapacitás között állandósult az MVH raktárbázisa. 2007. januártól a 
gyors ütem� kitárolások következtében a raktárkapacitás kihasználtság romlani kezdett, 2007. 
májusában 50 százalékra, novemberben 25 százalékra esett vissza. Közben újabb probléma merült 
fel, amely abból adódott, hogy az MVH az üres raktárkapacitás után rendelkezésre tartási jutalékot 
fizetett, amely áru hiányában óriási – felesleges- anyagi terhet rótt a Hivatalra. A Hivatal 
megoldásként új raktárbérleti rendszert dolgozott ki, amelyben megsz�ntette a korábbi 
rendelkezésre tartási jutalékot. Ez viszont azt a problémát veti fel, hogy valamekkora üres 
kapacitásra (körülbelül 20-30 százalék) szükség van az árukezelés elvégzése érdekében. Kérdéses, 
hogy ilyen feltételek mellett lesz-e igény a raktározásra, lesz-e elegend� „hajlandó” kapacitás az 
országban. Mivel a 2006/2007-es szezonban minimális volt az intervenciós felajánlás és 
raktárszerz�dés kötés sem történt, erre a kérdésre a következ� aktív intervenciós évben kaphatunk 
választ.  
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4.3. Az Európai Unió gabonaintervenciója  

4.3.1. Gabonafelvásárlások alakulása az Európai Unióban  

A felvásárolt uniós gabonamennyiség elemzéséhez elengedhetetlen az uniós vetésterület és 
gabonamennyiség, valamint a bels� árak és világpiaci árak, továbbá az intervenciós ár 
viszonyának ismerete! A 23. ábrán és a melléklet 37. táblázatában 1990-t�l napjainkig követhetjük 
nyomon a fenti adatokból következ� folyamatok alakulását.  
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23. ábra: Gabona vetésterület és termésmennyiség, búza és kukorica piaci átlagára az Európai Unióban és a 
világpiaci árak 1990-t�l napjainkig 

(Forrás: EUROSTAT, MVH, árfolyam: http://www.federalreserve.gov/releases/g5a/ adatok alapján saját szerkesztés) 

Az uniós vetésterületet és termésmennyiséget az egyre b�vül� Unió mozdította magasabb és 
magasabb értékekre. Sokat hallhattuk azt a kritikát, hogy az Unió bels� piacát „mesterségesen 
magasan tartott árak” jellemzik, amely jóval a világpiaci ár felett van. A kapott eredmények alapján 
kijelenthet�, hogy ez a kritika az ezredfordulóig többé-kevésbé igaz volt, 2000 óta azonban nem 
helytálló. A vizsgált id�szakban az uniós búzaárak átlagosan 21 százalékban haladják meg a 
világpiaci árakat. Az ezredfordulóig átlagosan 44 százalékkal realizálódtak a világpiaci árak felett, 
miközben volt olyan év, hogy az uniós búza dupláját érte a világpiacinak, és 1995-ben és 1996-ban 
olyan év is, hogy az uniós ár 10 illetve 5 százalékkal elmaradt a világpiaci ártól. Az ezredfordulót 
követ�en az uniós búzaárak átlagosan 13 százalékkal maradnak el a világpiaci ártól. Az uniós 
kukoricaárak a vizsgált id�szakban 59 százalékkal haladják meg a világpiaci árakat, az 
ezredfordulóig 80 százalékkal, utána 24 százalékkal ér többet a kukorica az Unióban, mint a 
világpiacon.  

A búza uniós éves piaci átlagára végig az intervenciós ár felett realizálódott, 1990-t�l 2005-ig 
fokozatosan csökkent a tonnánkénti 205-r�l 108 euróig, 2006-tól emelkedett, jelenleg csaknem eléri 
a 200 eurót. A kukorica piaci átlagára szintén végig az intervenciós és a világpiaci ár felett 
realizálódott. A vizsgált id�szakban hullámzóan csökkent, a legmagasabb tonnánkénti ár 209 euró 
volt (1990-ben), a legalacsonyabb 115 (2005-ben). A kapott eredményekb�l nem szabad 
elhamarkodott következtetést levonni az intervenciós felvásárlásra, mivel az évközi és a területi 
áringadozást nem vizsgálom. 
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Az uniós gabonaintervenció többéves tapasztalatait a 24. és 25. ábrák, valamint a melléklet 38. 
táblázata mutatja be.  
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24. ábra: Az intervenciós ár, az éves intervenciós felvásárlás és a készletek alakulása az Európai Unióban 1990-
t�l napjainkig 

(Forrás: 1990/1991-1997/1998 adatok LACZKÓ A.- SZ�KE GY. [2000], Gabonaszövetség, MVH, 
http://ec.europa.eu/agriculture/publi/index_en.htm adatok alapján saját szerkesztés) 

Az intervenciós ár a vizsgált id�szakban csökkenésen ment keresztül. Az 1990-es évek els� 
éveiben csaknem 170 eurót ért egy tonna intervenciós gabona, a reformokat követ�en megindult az 
intervenciós ár csökkentése, majd 2001-t�l 101,31 eurón stabilizálódott. Ezzel 10 év alatt az 
intervenciós ár 60 százalékos esése következett be.  
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25. ábra: Az intervenciós ár, az éves intervenciós felvásárlás és a készletek alakulása az Európai Unióban 1990-
t�l napjainkig 

(Forrás: 1990/1991-1997/1998 adatok LACZKÓ A.- SZ�KE GY. [2000], Gabonaszövetség, MVH, 
http://ec.europa.eu/agriculture/publi/index_en.htm adatok alapján saját szerkesztés) 
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Az intervenciós éves gabonafelvásárlások és készletek a vizsgált id�szakban széles sávban 
mozogtak. A legkisebb mennyiség� felvásárlásra és a legkisebb uniós készlet realizálására az 
1995/1996 és az 1996/1997-es piaci években került sor. A legalacsonyabb felvásárlású évben 
(1996/1997) a felvásárolt gabona mennyisége nem érte el az 1,8 millió tonnát, ugyanebben az évben 
volt a legkisebb készlet az Unióban: 2,3 millió tonna. A felvásárlás 0,8, a készlet 1,1 százalékát 
jelentette az éves termésmennyiségnek. A legnagyobb mennyiség� felvásárlásra az 1992/93-as 
évben került sor, amikor az éves felvásárlás meghaladta a 18,5 millió tonnát (a termésmennyiség  
10 százaléka került intervenciós raktárba), a készlet pedig a 33 millió tonnát (az adott évi 
termésmennyiség 18 százaléka volt a készlet)! A legalacsonyabb felvásárlású év felvásárlása a 
legmagasabb felvásárlású év 9 százalékát jelentette, míg a készlet a 14 százalékát. Kiugró mérték� 
éves felvásárlásra 19971998-ban, majd a keleti kib�vítés utáni két évben került sor, aminek hatására 
ismét elérték az intervenciós készletek a 15 millió tonnát.  

4.3.2. A magyar gabonaintervenció helye az Európai Unió gabonaintervenciójában  

A gabonaintervenció f�bb számai Magyarországon és az Európai Unióban  

A 8. táblázatban a hazai és az uniós évente felvásárolt gabona és a készlet kerül elemezésre a 
2004/2005. és a 2005/2006. szezonokban, összes gabona, kukorica, búza és árpa szempontjából.  
(A 2006/2007. szezon elemzésére tényadatok hiányában nincs lehet�ség.) A hazai számok 
összehasonlításra kerülnek a teljes uniós készlettel, valamint a hazai számokat nem tartalmazó uniós 
eredményekkel. Az intervenciós termékek közé tartozó egyéb termékeket nem emelem ki, mivel 
ezek részaránya csekély. A rozs elemzését hazai szempontból szükségtelennek tartottam, mivel a 
csatlakozásunkkor ez a termék már kikerült a felajánlható termékek köréb�l, bár kétségtelen, hogy a 
2004/2005. és 2005/2006. szezonok uniós készletében (a korábban csatlakozott országokban) még 
jelent�s arányt képviselt.  

8. táblázat: A gabonaintervenció f�bb számai az Európai Unióban és Magyarországon (ezer tonna) 

2004/2005 2005/2006  
Felvásárlás Készlet Felvásárlás** Készlet 

Magyarország 2 254 2 150 3 201 5 112 
EU-24 (26)* 171 682 569 502 

EU  2 425 2 832 3 770 5 614 
Mo/EU-24 (26) 1318,1 % 315,2 % 485,7 % 1018,3 % 

Kukorica 

Mo/EU 92,9 % 75,9 % 84,9 % 91,1 % 
Magyarország 1 530 1324 927 1759 

EU-24 (26)* 4 759 7 545 2 073 3 778 
EU  6 289 8 869 3 000 5 537 

Mo/EU-24 (26) 32,1 % 17,5 % 44,7 % 46,6 % 
Búza 

Mo/EU 24,3 % 14,9 % 30,9 % 31,8 % 
Magyarország 109 100 93 101 

EU-24 (26)* 1 824 1 372 1 698 2 079 
EU  1 933 1 472 1 791 2 180 

Mo/EU-24 (26) 6,0 % 7,3 % 5,5 % 4,9 % 
Árpa 

Mo/EU 5,6 % 6,8 % 5,2 % 4,6 % 
Magyarország 3 896 3 574 4 222 7 085 

EU-24 (26)* 7 254 11 909 4 339 6 887 
EU  11 150 15 483 8 561 13 972 

Mo/EU-24 (26) 53,7 % 30,0 % 97,3 % 102,9 % 
Összesen 

Mo/EU 34,9 % 23,1 % 49,3 % 50,7 % 
*: Európai Unió Magyarország nélkül  
**: búza és árpa tekintetében becsült adat  
(Forrás: data.hgca.com/archive/bulletin/MIBTAB08.htm - 98k – alapján saját szerkesztés)  
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Magyarországon a 2004/2005-ös évben 3,9 millió tonna gabona került intervenciós felvásárlásra, 
ugyanakkor az Unió többi tagállamában 7,2 millió tonna gabonát vásároltak fel. Magyarország tehát 
az els� intervenciós ciklusban az uniós felvásárlás 35 százalékát tette ki. Els� intervenciós 
szezonunkban a teljes uniós készlet 23 százalékát birtokoltuk. Termékenként vizsgálva uniós 
részesedésünket, a kukorica érdemel külön figyelmet. Az els� szezonban 2,25 millió tonna 
intervenciós kukorica származott hazánkból, míg a többi tagállamban 171 ezer tonna volt csupán a 
felvásárlás. Magyarország adta a teljes kukorica intervenció 93 százalékát! A készletek 
szempontjából kicsit kedvez�bben alakult a helyzet, mivel a korábban csatlakozó tagállamok 
rendelkeztek valamekkora kukorica készlettel, így itt csak 76 százalékos arányt értünk el.  

A 2005/2006-os évben ismét kimagasló intervenciós felvásárlást produkáltunk, 4,2 millió tonna 
gabonát vásároltunk fel, az Unió többi tagállamában ugyanekkor 4,3 millió tonna került 
felvásárlásra, azaz hazánk adta az uniós felvásárlás 49 százalékát. A készletek szempontjából  
7 millió tonnát meghaladó mennyiség volt a szezon végén hazánkban, az Unió többi 24 
tagállamában 6,9 millió tonna. Ekkor tehát 51 százalékos részesedéssel abszolút els� helyet sikerült 
elérnünk, több árut tároltunk, mint a többi tagállam együttvéve! Ebben az évben is a kukorica 
termék érdemel külön említést. Az éves felvásárolt kukorica mennyiség 3,2 millió tonna volt, amely 
a teljes uniós kukorica felvásárlás 85 százalékát jelentette. A készletek szempontjából az Unió teljes 
5,6 milliós kukorica készletéb�l 5,1 millió tonna, azaz 91 százalék lokalizálódott hazánkban.  

A 2006/2007-es év nem az intervenciós felvásárlás, hanem a szabad piaci történések éve lett.  
A szezon az uniós készletek apadásával és az intervenció iránti csekély érdekl�déssel értékelhet� 
röviden. Erre az évre vonatkozó uniós tényadatok még nem állnak rendelkezésre, ezért nem áll 
módomban részletes vizsgálatot végezni.  

A termékkör szerkezete Magyarországon és az Unióban 

Láthattuk, hogy Magyarország abból a szempontból kakukktojásnak számít az Unióban, hogy az 
uniós átlagtól eltér a felvásárolt termékkör szerkezete. Az el�z� (8.) és a 9. táblázat segítségével 
erre a különlegességre is rávilágítok.  

9. táblázat: A termékkör szerkezete az EU-ban, EU-24,26-ban és Magyarországon a készletek alapján, 2004-2007 
átlagában 

 EU-24 (26)* EU Magyarország 
1. legjelent�sebb készlet Búza: 62 % Búza: 46 % Kukorica: 74 % 
2. legjelent�sebb készlet Árpa: 19 % Kukorica: 33 % Búza: 24 % 
3. legjelent�sebb készlet Rozs: 16 % Árpa: 12 % Árpa: 2 % 
*: Európai Unió Magyarország nélkül  
A 2006/2007-es EU adatok becslésen alapulnak 
(Forrás: MVH, data.hgca.com/archive/bulletin/MIBTAB08.htm - 98k – alapján saját szerkesztés) 

Az elmúlt három gabonaintervenciós ciklust vizsgálva Magyarországon a kukoricaintervenciós 
készletek abszolút fölénye mutatható ki 74 százalékkal, a hazánkat nem tartalmazó uniós 
felvásárlásban a kukorica csupán a negyedik helyen áll 2 százalékkal, a teljes uniós átlag pedig  
33 százalék (ezzel a második helyen áll a kukorica). A hazánkat nem tartalmazó uniós tagállamok 
átlaga alapján a vezet� szerep a búzáé 62 százalékkal, a teljes Unióban 46 százalékkal, 
Magyarországon viszont csak 24 százalék, amely a második helyhez elegend�. További jelent�s 
intervenciós tétel az árpa, amely a hazánkat nem tartalmazó uniós átlagban a második helyen áll  
19 százalékkal, a teljes Unióban 12 százalék, hazánkban csupán 2 százalék, de ez is a harmadik 
legjelent�sebb intervenciós gabonává teszi.  
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Magyarország helye az uniós tagállamok sorában  

A 26. ábrán a 2004/2005. és a 2005/2006. szezon végén az uniós tagállamokban a gabonakészlet 
alakulását követhetjük nyomon, a 10 és 11. táblázatok az intervencióban való részesedésünket 
mutatják különböz� szempontok alapján.  

A hazai intervenciós gabonakészlet a többi tagállamhoz képest kimagasló. A 2004/2005. szezon 
végén az uniós gabonaintervenciós készlet 40 százaléka Németországban, 25 százaléka 
Magyarországon, 16 százaléka Franciaországban, a maradék 20 százalék pedig a többi 22 
tagállamban volt felhalmozva. A 2005/2006-os szezon végén Magyarország átvette a vezet� 
szerepet, az akkori teljes intervenciós készlet 50 százalékát készletezte, 25 százalék 
Németországban, 6 százalék Lengyelországban, a maradék 19 százalék a többi 22 tagállamban 
lokalizálódott.  
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26. ábra: A gabonakészlet az EU tagállamaiban a 2004/2005 és a 2005/2006-os szezon végén 

(Forrás: data.hgca.com/archive/bulletin/MIBTAB08.htm - 98k – alapján saját szerkesztés) 

10. táblázat: Tagállamok részesedése az uniós gabonakészletb�l a 2004/2005 és 2005/2006 szezonokban  

 2004/2005 2005/2006 
1. legnagyobb felhalmozó Németország: 39,53% Magyarország: 49,94% 
2. legnagyobb felhalmozó Magyarország: 24,27% Németország: 24,85% 
3. legnagyobb felhalmozó Franciaország: 15,91 % Lengyelország: 6,54 % 
Többi tagállam 20,29 % 18,67 % 

(Forrás: data.hgca.com/archive/bulletin/MIBTAB08.htm - 98k – alapján saját szerkesztés) 

Évközi adatokat vizsgálva még szembet�n�bb Magyarország kimagasló intervenciós részesedése. 
2007. március 18-án az EU teljes intervenciós készlete 4,96 millió tonna volt, ugyanekkor 
hazánkban 3,77 millió tonna volt az intervenciós készlet, amely a teljes uniós készlet 76 százaléka. 
A hazai készletb�l 224,8 ezer tonna volt a búza, 11,8 ezer tonna az árpa, 3,53 millió tonna a 
kukorica és 2,95 ezer tonna a cirok részaránya. A hazai kukoricakészlet tehát az akkori teljes uniós 
gabonakészlet 71 százalékát jelentette. (GABONASZÖVETSÉG 2007d) 

11. táblázat: Magyarország részesedése az uniós gabonakészletb�l a 2004/2005 és 2005/2006 szezonokban 

 2004/2005 2005/2006 
Magyarország / EU 24,27% 49,94% 
Magyarország / EU-10 (12)* 63,43% 78,11% 
EU-10 (12) / EU 38,27% 63,93% 

*: EU-hoz 2004. után csatlakozott országok  
(Forrás: data.hgca.com/archive/bulletin/MIBTAB08.htm - 98k – alapján saját szerkesztés) 
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Magyarország a teljes uniós intervenciós készletben 2004/2005. szezon végén 24 százalékkal, a 
következ� szezon végén 50 százalékkal részesedett. Az új tagállamokhoz mérve teljesítményünket, 
a két vizsgált szezonban a keleti országok készletének 64 illetve 78 százalékát hazánk adta.  
A 2004-ben csatlakozott országok ugyanakkor 38 valamint 64 százalékban részesedtek a teljes 
uniós készletben. Az Unió a 2007-ben unióhoz csatlakozott országok esetében Magyarországhoz 
hasonló intervenciós magatartást valószín�sített, a további készlethalmozódások érdekében vált 
2007. els� félévében annyira sürg�ssé a kukoricaintervenció szigorítása.  

4.3.3. Várható gabonaintervenciós készletek az Európai Unióban 2015-ig  

A szakért�k 2013-ig terjed� id�szak intervenciós készleteire, valamint a gabona piaci árak jöv�beli 
alakulására vonatkozó várakozásait eltúlzottnak tartom. Az intervenciós készletekre vonatkozó 
el�rejelzést a jelenlegi piaci események már megcáfolták. Úgy gondolom, hogy a gabonapiaci árak 
nem maradnak tartósan a jelenlegi csúcson, hanem a kínálat kereslethez történ� alkalmazkodását 
követ�en (fajtaválaszték okozta termésátlag emelkedés és az felhasználásnak megfelel� termék 
el�állítása révén) csökkennek, majd a jöv�ben egy folyamatosan emelked� trenddel jellemezhet�k. 
Arra számítok, hogy az Uniós átlagár nem fog az intervenciós ár alá csökkenni, az uniós minimum 
árak azonban igen. A gabonaintervenciónak a fuvarhátránnyal rendelkez� tagállamok (köztük 
Magyarország) esetében marad jelent�sége.  

A gabonaintervenciós készletek jöv�beli alakulására vonatkozó részletes eredményeimet az M3. 
melléklet- Háttérszámítások tartalmazza.  

Az EU-15-ök búza és kukorica termelésére, felhasználására és feleslegére, 1990-2005. évekre 
vonatkozó FAOSTAT adatai alapján Winters’ additív modell segítségével el�rejeleztem a 2006-
2015. közötti id�szakra a búza és a kukorica termését, felhasználását és többletét. Meghatároztam, 
hogy az 1990-2005. évi adatok alapján az intervenciós készlet átlagosan hány százalékát tette ki a 
búza és a kukorica termelésnek, felhasználásnak, illetve többletnek. A Winters’ modellel 
el�rejelzett termelés, felhasználás és többlet adatokat az átlagos intervenciós készletre vonatkozó 
arányszámmal megszorozva jutottam az EU-15-ökre vonatkozó intervenciós el�rejelzéshez. Az így 
kapott értékek a 2006-2013-as id�szakra kijelöltek egy sávot, amelyen belül az intervenciós 
készletek értéke valószín�síthet�.  

Az intervenciós adatok alapján meghatároztam, hogy a 2004. és 2005. évi intervenciós készletnek 
hány százaléka származott az EU-15-ökb�l, és mennyi az EU-10-ekb�l. Az így kapott értékekkel 
arányosítva az el�z�leg meghatározott intervenciós el�rejelzést, jutottam az EU-25-ök 2006-2013-
as id�szakra vonatkozó búza és kukorica intervenciós készlet-el�rejelzéshez. Egyszer�sít� 
feltételezéssel éltem, és megállapítottam, hogy a búza és kukorica intervenció 90 százaléka a teljes 
intervenciónak, így a kapott értékek tíz százalékos növelése révén meghatároztam azt a sávot 
(minimumot és maximumot), amelyen belül az intervenciós készlet szint a 2006-2015. közötti 
id�szakban mozoghat, változatlan szabályozási környezetet feltételezve. A kukoricaintervenció 
eltörlése esetén várható intervenciós készletekre vonatkozó el�rejelzésemet is megfogalmaztam.  

Számításaim során arra az eredményre jutottam, hogy változatlan intervenciós mechanizmus esetén 
2006. és 2015. között a búza intervenciós készlet 1,9 és 10,6, a kukorica 0,0 és 7,7, a teljes gabona 
1,1 és 17,8 millió tonnás sávban mozog, a kukoricaintervenció eltörlése esetén a 2015-ig várható 
intervenciós gabona készlet 1,1 és 12,2 millió tonna között alakul. A búza és kukoricakészletekre 
vonatkozó prognózisomat a fent említett mellékletben ábrák (42-45. ábrák) segítségével is nyomon 
követem. A szövegközi 27. ábrán el�ször 2006-tól 2015-ig a gabonaintervenciós készletek várható 
minimum és maximum értékeit változatlan intervenciós mechanizmus, a kukoricaintervenció 
megszüntetése, valamint csak búza intervenció fenntartása esetén szemléltetem, majd a különböz� 
intervenciós kimenetek átlagos értékekeit egy ábrán összesítem.  
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27. ábra: Az EU-25 gabonaintervenciós készleteire vonatkozó el�rejelzés  

(Forrás: saját készítés) 

Prognózisom szerint 2015-ig változatlan intervenciós mechanizmus esetén sem emelkedne az 
átlagos intervenciós készlet 10 millió tonna fölé, amelynek csupán 30 százalékát adná a kukorica, 
feltételezhet�en a 2004. után csatlakozott országokban. A kukoricaintervenció eltörlése esetén a 
készlet 6-7 millió tonnán stabilizálódna, ekkor is a 2004. után csatlakozott, fuvarhátránnyal 
rendelkez� tagállamok lennének az intézkedés f� élvez�i. Csak búzaintervenció fenntartása 
esetén a készlet 5-6 millió tonnán alakulna.  
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4.3.4. A kukoricaintervenció eltörlés szükségességének vizsgálata a keleti kib�vítés 
gabonaintervenciós felvásárlásra gyakorolt hatásának elemzésével  

Az Európai Unió 2004-es kib�vítése a csatlakozott országok kimagasló gabonatermesztéséb�l 
adódóan hatással volt az intervenciós gabonafelvásárlásokra és készletekre, valamint a felvásárolt 
gabona és gabonakészletek szerkezetére. A Bizottság azzal indokolja a gabonaintervenció 
szigorítására és a kukoricaintervenció eltörlésére irányuló döntésének szükségességét, hogy a keleti 
kib�vítése óta az intervenciós gabonakészletek drasztikusan emelkedtek, és a kukoricapiac 
kiegyensúlyozottsága veszélybe került, a döntéssel az intervenció - mint biztonsági háló,- 
visszanyerhetné eredeti rendeltetését. (LMC International Ltd [2005], EC DG AGRI [2006], PRESS 
RELEASES [2006] és a brüsszeli testület véleménye (FVM 2006d) szerint) A rozs kapcsán szerzett 
tapasztalatok alapján az Unió úgy véli, hogy az intervenció megszüntetése a kukoricánál is 
dinamikusabb piacot és jobb árakat eredményez. (PRESS RELEASES 2006) 

Megvizsgáltam a kérdést annak igazolására vagy megcáfolására, hogy valóban drasztikusan 
emelkedtek-e a gabonakészletek a keleti kib�vítés óta és indokolt-e a megemelkedett készletekre 
hivatkozva a kukoricaintervenció megszüntetése. Ehhez els�ként az évente felvásárolt 
intervenciós gabona és kukoricamennyiség és az intervenciós gabona és kukoricakészlet teljes 
gabona és kukorica termésmennyiséghez viszonyított arányát elemeztem az Európai Unióban 
1990-t�l napjainkig. Eredményeimet a 28. és 29. ábra, valamint a 12. táblázat mutatja.  

12. táblázat: Évente felvásárolt intervenciós gabonamennyiség és intervenciós gabonakészlet aránya a teljes 
termésmennyiséghez az Európai Unióban 1990-t�l napjainkig 

Kategória 1990-2007 
átlag 

1990-2003 
átlag 

2004-2007 
átlag 

Változás 
(2004-2007 
/1990-2003) 

Éves felvásárlás aránya a termésmennyiséghez 3,82% 4,21% 2,64% 62,72% Gabona Készlet aránya a termésmennyiséghez 6,02% 6,48% 3,85% 59,48% 
Éves felvásárlás aránya a termésmennyiséghez 2,44% 1,41% 5,54% 393,84% Kukorica Készlet aránya a termésmennyiséghez 2,37% 1,37% 7,03% 511,52% 

A 2006/2007. évi felvásárlási adat el�rejelzésen alapszik.  
(Forrás: 1990/1991-1997/1998 adatok LACZKÓ A.- SZ�KE GY. [2000], Gabonaszövetség, MVH, 
http://ec.europa.eu/agriculture/publi/index_en.htm adatok alapján saját szerkesztés) 

A vizsgált id�szakban az Unió területén megtermett teljes gabona termésmennyiségének közel  
4 százaléka kerül évente intervenciós felvásárlásra, a készletek pedig a teljes termésmennyiség  
6 százalékát adják. A termésmennyiséghez képest legmagasabb éves intervenciós felvásárlással és 
készlettel az 1992/1993-as gazdasági évben találkozhatunk. A felvásárolt gabona mennyisége ekkor 
meghaladta a teljes termés mennyiségének 10 százalékát, a készlet pedig a 18 százalékát!  
A legalacsonyabb intervenciós teljesítmény� évben az éves felvásárlás a teljes termésmennyiség  
0,9 százalékát sem érte el, a készlet pedig alig haladta meg az 1 százalékot.  

Teljes gabona tekintetében a termésmennyiséghez képest a keleti kib�vítés után sem az éves 
intervenciós felvásárlás, sem pedig a készletek növekedése nem mutatható ki uniós szinten. Míg a 
keleti kib�vítés el�tt az éves felvásárlások átlaga 4,2 százalék volt, a kib�vítés után 2,6 százalékra 
csökkent, tehát 37 százalékkal esett az éves gabonafelvásárlás. A készletek tekintetében  
6,5 százalékról 3,8 százalékra csökkent a százalékos arány, amely 41 százalékkal kedvez�bb 
állapotot mutat a keleti kib�vítés után, mint azel�tt. Amennyiben a sokat emlegetett 2004/2005-ös 
gazdasági évet tanulmányozzuk, látható, hogy ekkor sem érte el az éves felvásárlás aránya  
(3,8 százalék) az Unió korábbi átlagát, s�t a készlet aránya is (5,3 százalék) messze az alatt maradt.  
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28. ábra: Évente felvásárolt intervenciós gabonamennyiség és intervenciós gabonakészlet aránya a teljes gabona 
termésmennyiséghez az Európai Unióban 1990-t�l napjainkig 

(Forrás: 1990/1991-1997/1998 adatok LACZKÓ A.- SZ�KE GY. [2000], Gabonaszövetség, MVH, 
http://ec.europa.eu/agriculture/publi/index_en.htm adatok alapján saját szerkesztés) 

A keleti kib�vítés el�tt az Unióban nem volt jellemz� a kukorica felvásárlás. 2004 el�tt az 
1992/1993-as kimagaslónak számító szezon kivételével az éves felvásárlások a teljes 
termésmennyiség 1 százaléka alatt mozogtak, több olyan évvel találkoztam, ahol egyáltalán nem 
volt igény a kukoricaintervencióra. A kimagaslónak számító 1992/1993-as szezonban a felvásárlás 
9,5 százalékot ért el. A keleti kib�vítés után sem beszélhetünk drasztikus felvásárlás emelkedésr�l, 
az Unióban megtermett teljes kukoricatermés 5,5 százaléka kerül évente átlagosan felvásárlásra, a 
készlet pedig 7 százalékot képvisel, amely nagyon közel áll az Unió keleti kib�vítés el�tti teljes 
gabona átlagaihoz. Természetesen ez a korábbi 1 százalék alatti kukorica felvásárlási értékhez 
képest emelkedett, továbbá a többi intervenciós gabonához viszonyított százalékos aránya is 
magasabb, uniós szinten mégsem beszélhetünk drasztikus kukorica intervenciós értékesítési lázról.  
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29. ábra: Évente felvásárolt intervenciós kukoricamennyiség és intervenciós kukoricakészlet aránya a teljes 
kukorica termésmennyiséghez az Európai Unióban 1990-t�l napjainkig 

(Forrás: 1990/1991-1997/1998 adatok LACZKÓ A.- SZ�KE GY. [2000], Gabonaszövetség, MVH, 
http://ec.europa.eu/agriculture/publi/index_en.htm adatok alapján saját szerkesztés) 
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A gabonaintervenciós készletek lokalizálódását vizsgálva látható (30. ábra), hogy a készletek a 
2004/2005 és 2005/2006. szezonokban a 2004-ben csatlakozott országokban nagyobb mértékben 
halmozódtak fel, mint amire a termésmennyiség alapján számítani lehetett. A 2004. el�tt 
csatlakozott 15 tagállam mindkét vizsgált szezonban 77 százalékkal részesedik az uniós 
gabonatermés mennyiségben, az intervenciós készlethez a 2004/2005. év végén 62, a 2005/2006. év 
végén 36 százalékkal járult hozzá. Ezzel szemben a 2004. után csatlakozott 10 tagállam az uniós 
gabonatermés mennyiségnek csupán 23 százalékát adják, miközben az intervenciós készletben 
2004/2005. év végén 38, a 2005/2006. év végén 64 százalékkal részesedtek.  
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30. ábra: A 2004. el�tt és után csatlakozott tagállamok részesedése az uniós gabona termésmennyiségben és 
intervenciós készletben 2004/2005. és 2005/2006. szezonokban  
(Forrás: data.hgca.com/archive/bulletin/MIBTAB08.htm - 98k -) 

Emellett a keleti kib�vítést követ�en jelent�s eltolódás figyelhet� meg az évente felvásárolt és az 
intervenciós készletek termékszerkezetében is, amit 1990-t�l napjainkig a 31. ábra és a 13. 
táblázat segítségével mutatok be.  
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31. ábra: Az évenként felvásárolt gabona és az intervenciós készlet termékszerkezete az Unióban 1990-t�l 

napjainkig 
(Forrás: 1990/1991-1997/1998 adatok LACZKÓ A.- SZ�KE GY. [2000], Gabonaszövetség, MVH, 

http://ec.europa.eu/agriculture/publi/index_en.htm adatok alapján saját szerkesztés) 
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Tekintettel arra, hogy minden gabonára egységes intervenciós ár van érvényben, elmondható, hogy 
minél „kevésbé értékes” a gabona a szabadpiacon (azaz minél alacsonyabb a termék szabadpiaci 
ára), annál nagyobb hányadát szükséges felvásárolni. Ez természetesen régiófügg� is. Ebben a 
megközelítésben a legértékesebb gabonának a durumbúza tekinthet�, amelyb�l évek óta nem 
történik intervenciós felvásárlás. Közép-Kelet-Európában a kukorica tekinthet� a legkevésbé 
értékesnek.  

Az oszlopdiagram az évenként felvásárolt termékek százalékos arányát mutatja, a területdiagram az 
intervenciós készletet, ugyancsak termékenként. Míg a keleti kib�vítés el�tt a búza- árpa- rozs 
termékek szerepe volt a meghatározó, addig 2004-t�l a kukorica egyre inkább teret nyer. Mindezt 
számszer�en is megfigyelhetjük, ehhez az 1990-2003-as évek és a 2004-2007-es évek átlagát 
vettem alapul. 2004 el�tt a felvásárolt áru és a készletek 87, illetve 90 százalékát a búza- rozs- árpa 
hármas adta, 2004 után ez a szám 60 és 67 százalékra csökkent. A kukorica intervenció ezzel 
szemben a keleti kib�vítés el�tt elenyész�nek számított (5,6 illetve 3,5 százalék az éves 
felvásárlások és készletek tekintetében), 2004 után ezek a százalékos arányok 38 és 33 százalékra 
emelkedtek. A kukorica arányának emelkedését els�sorban a magyar intervenciós kukorica idézte 
el�. A magyar kukorica a 2004/2005 és 2005/2006-os szezonokban az éves felvásárlás 93 illetve 85 
százalékát adta, a készletben pedig 76 és 91 százalékkal részesült. Az Unió a 2007-ben csatlakozott 
országoktól is hasonló intervenciós magatartást prognosztizált, ezért sürgette a reformot.  

13. táblázat: Az évente felvásárolt gabona és az intervenciós készlet termékszerkezetének változása az Európai 
Unióban 1990-2003, valamint 2004-2007 évek átlaga alapján  

1990-2003 2004-2007 Változás Felvásárolt termék 
 Felvásárlás Készlet Felvásárlás Készlet Felvásárlás Készlet 

búza 37,28% 34,02% 42,79% 46,14% 114,76% 135,64% 
rozs 15,73% 23,63% 0,00% 9,30% 0,00% 39,36% 
árpa 34,25% 32,50% 17,15% 11,54% 50,07% 35,50% 
durum búza 6,90% 6,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
kukorica 5,59% 3,53% 37,75% 33,00% 674,63% 935,96% 
cirok 0,23% 0,26% 0,02% 0,01% 8,93% 3,66% 
Teljes intervenció 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

2006/2007: el�rejelzés  
1999/2000- 2003/2004 szezonokban nem állnak rendelkezésre éves felvásárlási adatok  
2005/2006 szezon éves felvásárlása búza és árpa tekintetében becsült adat  
(Forrás: 1990/1991-1997/1998 adatok LACZKÓ A.- SZ�KE GY. [2000], Gabonaszövetség, 
http://ec.europa.eu/agriculture/publi/index_en.htm adatok alapján saját szerkesztés) 

A pesszimista szakért�i intervenciós el�rejelzések változatlan intervenciós mechanizmus esetén 
18,9 millió tonna gabonakészletet és 15,6 millió tonna kukoricakészletet jeleznek 2013-ra. Ezek a 
számok önmagukban nagynak t�nnek, a teljes termésmennyiséghez viszonyítva azonban nem 
ijeszt�ek, a teljes gabona termésmennyiség 7 százalékát jelentik (alig haladva meg a keleti kib�vítés 
el�tti részarányt). A kukorica készlet el�rejelzés a jelenlegi termésmennyiség 28 százalékát jelenti, 
amely érték viszont már elgondolkodtató. Az általam készített gabonaintervenciós készlet prognózis 
(amelyet az el�z� fejezetben ismertettem) ennél optimistább, amely szerint változatlan intervenciós 
mechanizmus esetére sem emelkednének a készletek 10 millió tonna fölé.  

Összegezve az eredményeket, a keleti kib�vítés hatására megn�tt az Unió teljes vetésterülete, így a 
termésmennyisége is. Nagyobb területr�l pedig nagyobb gabonamennyiség intervenciós felajánlása 
és felvásárlása következik. Fenti számok mutatják, hogy az intervenciós készletnövekedés a keleti 
kib�vítéssel teljes gabona tekintetében nem fokozódott, s�t, inkább kedvez� irányba változott a 
teljes Uniót vizsgálva. A kukorica terméknél ez az állítás már nem teljesen igaz. A keleti kib�vítés 
el�tti kukorica felvásárlásokhoz és kukorica készletekhez képest 2004. óta valóban megemelkedtek 
a kukoricakészletek, de teljes Unió szinten a tényadatok alapján ez sem annyira drasztikus, amely 
indokolná a kukoricaintervenció eltörlését. A két vizsgált szezonban az évente felvásárolt és a 
gabonakészletek szerkezetében kétségtelen az eltolódás, és a gabona valóban nagyobb arányban 
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lokalizálódik a 2004. után csatlakozott országokban, mint ami a terméseredmények alapján várható 
lenne, azonban ez nem indokolja az elhamarkodott intervenciós reformot. Bár az intervenciós 
készletre vonatkozó el�rejelzések ijeszt�ek, ezek azonban feltételezésen alapulnak. Az el�rejelzés 
ugyanis a 2004/2005 és a 2005/2006-os magyar kukoricaintervenció, éveken keresztül történ� 
megismétl�déséb�l indult ki, továbbá a 2007-ben csatlakozott országoktól is hazánkhoz hasonló 
intervenciós magatartást várt. Nem vette figyelembe (mert megel�zte azt) a 2006/2007. szezonban 
kezd�d� piaci történéseket, amely az intervenciós készletek fokozatos apadását hozta. Jelenleg is 
folyik az intervenciós készletek értékesítése, amely rövid id�n belül akár a készletek teljes 
kiürüléséhez vezethet mind hazánkban, mind pedig az Európai Unió többi tagállamában.  

Az Unió döntéshozói elhamarkodottan hozott döntése helyett célszer�bb lett volna kivárniuk és a 
további évek történései alapján dönteni az intervenciós rendszerr�l. A rekord gabonatermés ugyanis 
nem mindennapos, a tendenciák azt mutatják, hogy a kedvez� termés� éveket rosszabb vagy 
közepes évek váltják, így nem is lehet minden évben jelent�s intervenciós felajánlásra és 
felvásárlásra sem számítani. A jelenlegi helyzet pedig éppen azt mutatja, hogy a 
kukoricaintervenció betölti a neki szánt szerepet, a hiányos években is rendelkezésre áll a termék az 
intervenciós raktárakban, amely onnan egyszer� módon a piacra (akár az adott tagállamba, akár az 
EU más tagállamába) kerülhet. Nem feltétlenül káros tehát az Uniónak, ha olyan tagállama is van, 
amely id�nként rekord gabonafelesleget termel és ez az intervenciós raktárba kerül.  

Következésképpen a készlethalmozódásra hivatkozva nem indokolt az intervenciós rendszer 
szigorítása és a kukoricaintervenció (vagy bármely más termék intervenciójának) eltörlése. Azt a 
kijelentést is megkockáztatom, hogy éppen a kukoricaintervenció eltörlése veszélyezteti az uniós 
kukoricapiac kiegyensúlyozottságát. Érveim felállítása során nem vettem figyelembe a 
bioenergetika jöv�beni térnyerése révén el�idézett egyre nagyobb kukorica igényt, amely további 
indokot ad a kukoricaintervenció változatlan vagy kisebb kiigazítás melletti fenntartásához.  
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4.4. Modellszámítások és hatásvizsgálatok a magyar gabonaintervencióra  

A kutatás eredményeit ismertet� utolsó fejezet arra világít rá, hogy mit jelent a gabonaintervenció 
egy tagállam számára és mit jelent egy tagállam intervenciója az EU számára.  
A modellezéshez kit�n� lehet�séget teremt a csatlakozás utáni három magyar intervenciós id�szak 
gyakorlata, mert hazánk a csatlakozás után rögtön meghatározó szerepl�jévé vált az uniós 
intervenciónak.  

4.4.1. A probléma ismertetése  

Probléma felvetése:  

Az el�z� fejezetben láthattuk, hogy mekkora árumennyiség került Magyarországon ténylegesen 
intervenciós felvásárlásra az uniós csatlakozásunkat követ� években. Az els� két évben sokszor 
megfogalmazódott a kritika, hogy nem a kell� gabonamennyiség került intervenciós felvásárlásra a 
raktárkapacitás hiánya, a felvásárlást végz� Hivatal késleked� magatartása, a szakértelemmel 
rendelkez�k tapasztalatának figyelmen kívül hagyása miatt. Nagyobb árumennyiség felvásárlása lett 
volna ésszer� ahhoz, hogy az intervenció betöltse szerepét és a piaci árakat az intervenciós árszinten 
stabilizálja. A továbbiakban a következ� kérdésekre keresem a választ: 

� Ha nem a kell� mennyiség� gabona került ténylegesen felvásárlásra, akkor mekkora 
árumennyiség felvásárlása lett volna ésszer�? Azaz mennyi volt a 2004/2005. és 2005/2006. 
szezonokban a piaci gabona többlet, amely az intervencióban levezethet� lett volna? (Ez egy 
potenciális intervenciós árumennyiségnek tekinthet�.)  

� Gabonaágazatunk mekkora plusz bevételre tett szert az intervenció révén az intervenció 
nélküli állapothoz képest?  

� Mit nyerhetett volna a gabonaágazat, ha a potenciális intervenciós árumennyiség 
felvásárlásra kerül (avagy mit veszített azon, hogy nem így történt)? Ezt a továbbiakban a 
„tökéletes” intervenciónak nevezem.  

� Az intervenció okozta pozitívumok mely piaci szerepl�knél realizálódtak? 
� Ki fizette meg az intervenció árát? 
� Mely réteg nyerhetett volna még többet azzal, ha a tökéletes intervenció megvalósul és ki 

fizette volna meg ennek az árát? 
� Az intervenció mit jelentett az uniós és a hazai költségvetésnek?  

Probléma megoldása:  

A kérdés megválaszolásához els�ként a potenciális intervenciós árualap nagyságát határozom meg 
az MVH és a Gabonaszövetség adatai, az FVM és a Gabona Control által készített min�ségi térkép 
felhasználásával (1. modell). Ezután egyszer�sít� feltételezésekkel élve meghatározom a 
gabonaágazat tényleges és lehetséges értékváltozását a tényleges intervenció és a tökéletes 
intervenció révén (2. modell). El�rebocsátom, hogy a potenciális intervenciós árumennyiség 
maximális termékmennyiség, a tökéletes intervenció pedig az intervenció széls�séges (ideális vagy 
maximális) esete. A tényleges és a tökéletes állapot között számtalan alternatíva létezhet, ennek 
vizsgálatával nem foglalkozom.  

Megvizsgálom a piaci szerepl�k kapcsolódását az intervencióhoz, majd az intervenció, mint ügylet 
pénzügyi vonzatát a szerepl�k szempontjából. Intervenciós egyenleget alkotok az EU és 
Magyarország (költségvetés) vesztes vagy nyertes helyzetének bemutatása céljából (3. és 4. 
modell). Végezetül az intervencióra ható néhány további tényez� hatásait elemzem (5. modell).  
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4.4.2. A potenciális intervenciós árualap meghatározása a csatlakozást követ� években 

Els�ként a csatlakozást követ� évek potenciális intervenciós árualapjai kerülnek meghatározásra a 
2004/2005. gazdasági évt�l napjainkig, továbbá egy átlagos termés esetén várható potenciális 
intervenciós árualapot is meghatározok.  

4.4.2.1 Elméleti megközelítés:  

Az intervenciós felvásárlás, mint piaci beavatkozás célja, hogy a szabadpiaci árakat az intervenciós 
ár közelében stabilizálja. Ezt az árufelesleg piacról történ� kivonásával éri el. Az Unió ugyanis 
korlátlan mennyiségben hajlandó intervenciós áron megvásárolni a piacon megtermett, min�ségi 
követelményeknek megfelel� gabonát!  

 
32. ábra: A hazai gabona lehetséges végcélja 

(Forrás: saját szerkesztés) 

Hogyan is hat az intervenció? (32. ábra) Amennyiben az országban (tágabb értelmezésben a 
világon) kevés áru termett, a piacot a keresleti piac jellemzi. Nincs szükség az intervenciós ár 
árvéd� szerepére, a gabonaárak anélkül is emelkednek és a felett realizálódnak. Nem is történik 
ebben az esetben intervenciós felvásárlás, az intervenció inaktív szerepl�vé válik. Az ábrán a teljes 
árumennyiség a bal oldalon cserél gazdát, azaz minden árunak van piaca. Ha mégis alacsony lenne 
az ár, az intervenció intézménye gondoskodna arról, hogy az árak emelkedjenek.  

Amennyiben az országban (és a világpiacon) sok az áru, a gabonatermés egy részének van piaca, 
másik részének viszont nincs (ez a felesleg, amely intervencióra kerülhet). A szabadpiaci történések 
elméletileg alacsony árakat eredményeznének. Az intervenció azonban továbbra is garantálja a 
gabonáért az intervenciós árat. A termel� tehát nem siet eladni áruját az intervenciós árnál 
alacsonyabb áron, hanem türelmesen vár. Ennek hatására a piaci árak is lassan emelkedni kezdenek 
és az intervenciós ár közelében realizálódnak. Ez természetesen az intervenciós min�ség� gabona 
esetében igaz. Az intervenciós követelményeket nem teljesít�, rosszabb min�ség� gabona nem 
ajánlható fel intervencióra, valószín�leg az intervenciós ár alatt fog gazdát cserélni (a hazai piacon 
vagy exportra). Az intervenciós követelményeket jóval meghaladó, úgynevezett extra min�ség� 
gabona termel�je pedig arra számíthat, hogy termékére lesz igény intervenciós árnál magasabb 
áron. Ha mégsem, � is kivárja az intervenciót.  

4.4.2.2 A potenciális intervenciós árualap modellezése (1. modell) 

A potenciális (vagy maximális) árualap meghatározására létrehozott modell alapadatait (inputjait), 
outputjait és a modell által végzett számításokat a melléklet 39. táblázata tartalmazza. Az inputok 
értékeinek meghatározása az FVM és Gabona Control által készített min�ségi térkép (csak búza 
esetében), a Gabonaszövetség által készített gabonamérleg, KSH adatok és MVH intervenciós 
adatok szolgáltak. Az alapadatok (inputok) értékei a 2004/2005.-2007/2008. gazdasági években 
valamint átlagos gabona termésmennyiség (1990-2007 évek alapján) esetében kerültek 
meghatározásra. Továbbá meghatározásra kerültek az outputok és számítási módjuk.  

Hazai gabona  

Van piaca - hazai felhasználás 
vagy export Nincs piaca - intervenció 
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A modellszámítás eredménye alapján megállapítható, hogy az intervencióra kerül� árumennyiség a 
felesleg függvénye, viszont csak az az áru kerülhet felvásárlásra, amely megfelel az intervenciós 
min�ségi követelményeknek. (14. táblázat)  

Búza esetében a Gabona Control által készített búza min�ségi térkép (FVM – CONCORDIA RT. 
2004, 2005 és 2006) alapján megállapítottam, hogy a vizsgált években a búzatermés átlagosan 25 
százaléka marad el az intervenciós követelményekt�l. Ennek egy része hazai takarmányozási célra 
kerülhet felhasználásra, az ezen felüli többletet exporttal lehet levezetni. A vizsgált búzatérképek 
alapján a búzatermés 40 százaléka az intervenciós el�írásoknál jóval jobb, úgynevezett extra 
min�ség� (a t�zsdei extra min�ségi kategóriába tartozik), amelynek egy része hazai �rlési célra 
kerül felhasználásra, az ezen felüli mennyiségr�l pedig feltételezhet�, hogy gazdaságosan 
exportálható. (KATÓ – JANCSOK – NÓGRÁDI 2006a) Fentiek alapján búzából a 2004/2005. 
évben 1,8, a 2005/2006. évben 1,3, a 2006/2007. évben 1,1 millió tonna piaci többlet keletkezett, a 
2007/2008. évben várhatóan ugyancsak 1,1 millió tonna keletkezik. Ezek a mennyiségek potenciális 
intervenciós árualapnak tekinthet�k. Átlagos termés� évben, a jelenlegi bels� felhasználást 
feltételezve a búza potenciális intervenciós árualapja 1,25 millió tonnára tehet�.  

Kukorica és egyéb intervenciós gabona esetében (a továbbiakban egyéb gabona) a potenciális 
intervenciós árualap meghatározása egyszer�bb módon történik. Feltételezhet�, hogy a hazai 
takarmányozási szükséglet (a gabonaszövetség gabonamérlege alapján évente átlagosan 4-5 millió 
tonna) meghaladja azt a mennyiséget, amely nem éri el az intervenciós min�séget. Ezen 
feltételezést elfogadva egyértelm�, hogy gyenge min�ség miatti exportkényszer itt nem jelentkezik. 
Ugyanakkor olyan extra min�ség sincs, amely regionális túlkínálat esetén gazdaságosan 
exportálható akkor is, amikor a hazai felvásárlási árak az intervenciós ár körül mozognak. (KATÓ – 
JANCSOK- NÓGRÁDI 2006a) Ahhoz, hogy megkapjuk az egyéb gabona éves potenciális 
intervenciós árualapját, az egyéb gabonatermés mennyiségét a hazai felhasználással kell 
csökkenteni, így a csatlakozásunkat követ� három évben 4,7 - 4,9- 4,1 millió tonna, a 2007/2008. 
évben várhatóan 0,1 millió tonna, átlagos termés� évben pedig 1,9 millió tonna értéket kapunk.  

14. táblázat: Potenciális intervenciós árualap meghatározása a 2004/2005-2007/2008. években és átlagos termés� 
évben  

Kategória mértékegység 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008* Átlagos 
termés 

Búza intervenciós árualap  millió tonna 1,80 1,30 1,10 1,10 1,25 
Kukorica intervenciós árualap millió tonna 4,70 4,90 4,10 0,10 1,90 
Potenciális intervenciós árualap millió tonna 6,50 6,20 5,20 1,20 3,15 

ténylegesen felvásárolt millió tonna 3,90 4,20 0,00 né né 
fel nem vásárolt millió tonna 2,60 2,00 5,20 né né 

Felvásárolt mennyiség/potenciális 
mennyiség százalék 60,00% 67,74% 0,03% né né 

*: el�rejelzés 
né: nem értelmezhet�  
(Forrás: saját szerkesztés) 

Fenti logikamenet vezet el a csatlakozást követ� évek 6,5- 6,2- 5,2 millió tonna potenciális 
intervenciós árualapjához, a 2007/2008-as év várható 1,2 millió tonna értékéhez. A jelenlegi bels� 
felhasználás mellett átlagos termés� évben 3,15 millió tonna potenciális intervenciós árualap 
keletkezik, amely a teljes hazai termésmennyiség 25 százalékát jelenti. Ez jóval magasabb, mint 
amit JELLEN [1999] csatlakozásunk el�tt el�revetített, � ugyanis a termésmennyiség 7 
százalékában (820 ezer tonnában) határozta meg az EU csatlakozás utánra a várható intervenciós 
volument. A két becslés közti különbséget részben a bels� felhasználás elmúlt id�szakban 
bekövetkezett mérsékl�désének és a magasabb terméseredményeknek tulajdonítom.  
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4.4.2.3 A tényleges felvásárlások alakulásának levezetése  

A konkrét intervenciós felvásárolások során nem feltétlenül a potenciális intervenciós árualap kerül 
felvásárlásra, a felvásárlás az árak viszonyának függvénye. Ebb�l a megközelítésb�l fontos szerepe 
van a hazai termel�i felvásárlási árnak (TÁ), az exportárnak8 (ehhez a Gabonaszövetség 
exportadatait vettem alapul), amelyb�l meghatározható a hazai paritású exportár, amit közvetít�i 
árnak (KÁ) nevezek. Ez határozza meg azt, hogy az export mennyire vonzó alternatívája az 
intervenciónak. Az árak viszonya alapján az alábbi esetek lehetségesek (ahol IÁ az intervenciós ár):  

1.  IÁ � TÁ, KÁ Ha a termel�i felvásárlási ár és a közvetít�i ár egyaránt magasabbak, mint az 
intervenciós ár, abban az esetben nincs intervenció, a potenciális intervenciós 
árualap is export útján kerül levezetésre.  

2.  TÁ � IÁ � KÁ Ha a termel�i ár az intervenciós ár alatt realizálódik, a közvetít�i ár viszont 
annál magasabb vagy akörüli, történik intervenciós felvásárlás, viszont a 
potenciális intervenciós árualapnál kisebb mértékben.  

Azok a termel�k, akik ki tudják várni az intervenciós felajánlási id�pontot 
(rendelkeznek raktárral, nincs finanszírozási problémájuk vagy 
közraktároznak), intervencióba értékesítik a gabonát. Az általuk felajánlott 
árumennyiség az intervenciós minimum mennyiség.  

Azok a termel�k, akik nem tudják kivárni az intervenciót, az intervenciós 
árnál alacsonyabb áron értékesítik a gabonát a szabad piacon a 
keresked�knek, majd az áru egy részét a keresked� tovább értékesíti exportra 
vagy intervencióra. Az intervenciós értékesítés azért kerül számukra szóba, 
mert az export kapacitásnak korlátja van, így a külpiaci értékesítést az export 
kapacitás maximalizálja.  

3.  IÁ � TÁ, KÁ Ha a termel�i felvásárlási ár a közvetít�i ár egyaránt az intervenciós ár alatt 
realizálódik, nincs értelme az exportnak, a potenciális intervenciós árualap 
felvásárlása ésszer�.  

Tekintsük át 2004. januártól napjainkig búza és kukorica termékek esetében a fenti árak és az 
intervenciós ár kapcsolatát (szövegközi 33. és 34. ábrák)! A közvetít�i ár meghatározásához  
13 EUR/tonna összeggel (rakodás, szállítás, biztosítás) csökkentettem az exportárat. Természetesen 
ez egy átlag, amely elrejti a különbségeket, így ténylegesen ennél alacsonyabb és magasabb értékek 
is jellemezték a piacot. (A tengeri kiköt�vel rendelkez� országokkal szembeni fuvardíjhátrányunkat 
JELLEN [2005] 17-20, POPP J. et al. [2005a] és FEHÉR [2005] 20-35 EUR/tonnára becsülik.)  

A vizsgált árak metszéspontjai alapján a grafikonon három f� szakasz különíthet� el. Az I. 
szakaszban (amely búzánál 2004. júliusig, kukoricánál 2004. szeptemberig tart) mind a hazai piaci, 
mind pedig a közvetít�i ár magasabb az intervenciós árnál. Ez a szabadpiaci történések szakasza, 
nincs (ésszer�tlen) az intervenció. A II. szakaszban (amely búzánál 2006. szeptemberig, 
kukoricánál 2006. novemberig tart) a hazai piaci ár az intervenció ár alá csökken, az exportár 

                                                 
8 A KSH módszertana alapján a külkereskedelmi termékforgalom értéke kivitel esetében FOB paritáson kifejezett érték. A kivitt áru 
piaci értéke a magyar határon, beleértve az árunak a határig történ� szállításával kapcsolatban felmerül� szállítási és biztosítási 
költségeit. Az értékadatok forintra való átszámítása uniós forgalom esetén az adatszolgáltató számviteli politikájában meghatározott 
banknak a szerz�dés teljesítésének napján érvényes napi deviza-középárfolyama alapján történik. Unión kívüli forgalom esetén az 
átszámítás az áru vámkezelését megel�z� hónap utolsó el�tti szerdáján jegyzett MNB devizaárfolyam alapján történik. Az euró és a 
dollár értékadatok el�állítása a forintadatokból, Unión kívüli forgalom esetén a megadott módszerrel, uniós forgalom esetén pedig 
havi átlagos MNB árfolyam alapján történik. 
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hullámzóan felette vagy alatta alakul, a közvetít�i ár viszont az intervenciós ár alatt van9. Ekkor az 
intervenciós felvásárlás szakaszáról beszélhetünk, a potenciális intervenciós árualap felvásárlása 
ésszer�. Végül a III. szakaszban (búza esetében 2006. szeptemberben, kukorica esetében 2006. 
novemberben kezd�dött és ma is tart) a piaci árak ismét az intervenciós ár fölé emelkednek, ez 
ismét a szabadpiaci történések id�szaka, amikor ésszer�tlen az intervenció.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. ábra: A búza hazai termel�i ár, exportár, közvetít�i ár és intervenciós ár alakulása 2004. január 1-t�l 
napjainkig 

(Forrás: saját szerkesztés) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. ábra: A kukorica hazai termel�i ár, exportár, közvetít�i ár és intervenciós ár alakulása 2004. január 1-t�l 
napjainkig 

(Forrás: saját szerkesztés) 

                                                 

9  Kukorica esetében az I. és II. szakasz között megfigyelhet� egy rövid, nem egészen egy hónapig tartó id�szak, amikor a hazai ár az 
intervenciós ár alatt volt, a közvetít�i ár viszont még afelett. Ekkor az intervenciós felvásárlás és export szakaszrészr�l beszélhetünk, 
amelyet a szakasz rövidsége nem tekintettem külön szakasznak.  
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2004. nyarától 2006. kora �szig a szabadpiaci árak (mind a hazai, mind pedig a szállítási költséggel 
korrigált exportár) az intervenciós árszint alatt maradtak. Megállapítható, hogy ezen id�szakot 
átölel� két intervenciós felvásárlási ciklusban a potenciális intervenciós árumennyiség felvásárlása 
lett volna ésszer� és vezetett volna a „tökéletes” intervenciós állapothoz (a továbbiakban így 
nevezem azt a piaci esetet, amikor racionális értékesítési magatartáson alapulva a potenciális 
intervenciós árualap felvásárlásra kerül). Ennek az els� évben 60, a második évben 68 százaléka 
került ténylegesen az intervenciós raktárakba. A következ� évben a piaci árak (mind a hazai, mind 
pedig a közvetít�i) az intervenciós árszint fölé emelkedtek, ezért az intervenció inaktív szerepl� 
maradt, a felesleg teljes része (beleértve a potenciális intervenciós árualapot is) exportra került, 
feltehet�en az intervenciós árnál magasabb áron.  

A csatlakozásunkat követ� két évben a potenciális intervenciós árualapnál kisebb mennyiség� 
gabona felvásárlása az alábbi okokra vezethet� vissza:  

� Egyes szakért�i vélemények szerint nem is termett akkora árumennyiség az országban, mint 
amelyet a KSH adatok jeleztek. Ha valóban kevesebb árumennyiség termett az országban, 
akkor lehetséges, hogy a potenciális intervenciós árualap felvásárlása megvalósult. Ezt a 
feltételezést azonban elvetem, mert nem célom megkérd�jelezni a teljes piaci információs 
rendszer megbízhatóságát.  

� Felvásárlást végz� Hivatal kezdeti tapasztalatlansága és késleked� magatartása.  
� Pánikhangulat keletkezett az országban. Az árutulajdonosok nem bíztak abban, hogy a 

Hivatal id�re át képes venni az árut, ezért eleve fel sem ajánlottak valamekkora 
mennyiséget, másrészt a felvásárlás elmaradásából fakadó évekig elhúzódó pereskedés 
gondolata is visszatartotta a piaci szerepl�ket.  

� Raktárhiány keletkezett az országban. A következ� évi, ugyancsak kimagasló termés 
elhelyezése érdekében lemondtak az árutulajdonosok az intervenció extra bevételér�l (és 
feltételezhet�, hogy ésszer�en döntöttek, és ezzel veszítettek a kevesebbet).  

� Fentiek miatt az intervenciós felajánlási id�szak végére (május 31-ig) a felesleg elhagyta az 
országot, tehát nem volt mit felajánlani.  

Eddigi eredményeim rámutatnak arra, hogy a gabonaintervenció a 2004/2005. és a 2005/2006. 
gazdasági években aktív, míg a 2006/2007. évben inaktív szerepl� volt. Az els� gabonaintervenciós 
évünkben 2,6, a második évben 2,0 millió tonnára becsülhet� az a gabonamennyiség, amely 
valamilyen okból nem került intervenciós felvásárlásra. Ekkora mennyiség� áru felvásárlására 
azonban minimális lett volna az esély, mivel az EU feltehet�en más eszközökkel próbálta volna 
levezetni a túlkínálatot, illetve az intervenciós készletek tárolása is komoly nehézségeket okozott 
volna az országnak. (KATÓ – JANCSOK- NÓGRÁDI 2006a) Fenti érveimet összevetve úgy 
gondolom, hogy minden piaci szerepl� ésszer�en döntött, amikor nem az intervenció irányába 
értékesítette a gabonát. A szabadpiaci értékesítés melletti döntésük hátterében a feltételezett 
veszteség minimalizálása állhatott. Ugyanakkor gabonaágazati szinten elmaradt bevételr�l 
beszélhetünk, amely egy jól m�köd� intervenciós rendszer esetében tovább növelte volna a 
szerepl�k bevételét és nyereségét (err�l a következ� fejezetek számol be részletesen).  
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4.4.3. Gabonaágazat értékváltozása, az intervenció hatása a piaci szerepl�kre (2. modell) 

4.4.3.1 A 2. modell alapadatai (inputok), outputjai és a modell által végzett számítások  

A 2. modell alapadatait (inputok) és bet�kódját a melléklet 40. táblázata tartalmazza. A modell 
outputjait négy csoportba soroltam: az intervenció hatása (bet�kód: Ny), a gabonaágazat értéke 
(bet�kód: É), a gabonaágazat értékváltozása (bet�kód: ÉV), az intervenció pénzügyi vonzata a piaci 
szerepl�k számára (bet�kód: Ny + bet�kód, V + bet�kód). A modell által végzett számítások módját 
az outputok mellett helyeztem el, amelyeket a melléklet 41. táblázata tartalmazza. A számításokat 
2004/2005. és 2005/2006. szezonokban, intervenció nélküli, tényleges intervenció és tökéletes 
intervenció esetében végeztem, az eredményeket a melléklet 40. és 41. táblázatai tartalmazzák.  

4.4.3.2 A végrehajtott gabonaintervenció pozitív hatása a hazai gabonaágazatra, tényadatok 
alapján 

A tényleges intervenció elemzése érdekében, modellem inputjainak meghatározásakor elfogadok 
néhány szakért� által kimondott feltételezést, emellett további egyszer�sít� feltételezésekkel élek.  

A számításaimhoz elfogadom az alábbi szakért�i megállapításokat:  

� RIEGER et al. [2005a] feltételezése szerint a 2004/2005. szezonban a szabadpiaci árak 22 ezer 
forint/tonnán realizálódtak.  

� RIEGER - SZ�KE [2006] feltételezése szerint 2004/2005. szezonban az intervenció 
lehet�sége miatt a gabona szabadpiaci árai 10 %-kal magasabbak voltak annál, mint ami egy 
teljesen liberalizált piacon létrejöttek volna. Azaz intervenció nélkül 2004/2005-ben 20 ezer 
forint/tonnás gabonaárak jellemezték volna a piacot.  

� Makay György feltételezése szerint a jegybanki alapkamat és az euró-kamat különbségének 
felét az Unió megfizeti Magyarországnak, tehát 3,5 százalék megtérül. (NAGY 2005b) 

� 2004-ben az EU az alábbi támogatásokat adta a tagállamnak:  
� Tárolási támogatás: 1,44 EUR/tonna/hónap. 
� Betárolási támogatás: 2,11 EUR/tonna. 
� Kitárolási támogatás: 1,84 EUR/tonna. (BURJÁN 2004) 

Számításaim során az alábbi egyszer�sít� feltételezésekkel élek:  

� Egyszer�sít� feltételezéseim a vizsgált szezonokra egységesen vonatkoznak.  
� 250 forint/EUR árfolyammal kalkulálok.  
� Intervenció nélkül a szabadpiacon 20 ezer forint/tonna gabonaárak alakultak volna ki.  
� A tényleges intervenció révén a szabadpiaci árak 22 ezer forinton realizálódtak tonnánként, 

azaz 2 ezer forint szabadpiaci árfelhajtó hatás érvényesült. Ez a plusz a termel�knél 
realizálódott, minden további értékesítés ezen az áron valósult meg.  

� A teljes gabonamennyiség esetében érvényesül az árfelhajtó hatás, mert ezek helyettesít� 
termékek.  

� Az intervenciós ár 25 ezer forint/tonna.  
� Havi árnövekményt nem veszem figyelembe.  
� Az árfolyam változását nem veszem figyelembe.  
� Minden felvásárolt termék esetében egy éves (12 hónapos) tárolási id�t feltételezek. 

(Függetlenül attól, hogy ma már tény, hogy az els� éves intervenciós áru közel két évet töltött 
az intervenciós raktárban.)  

� A rendelkezésre tartott kapacitás 1 millió tonna.  
� 10 százalékos THM-et feltételezek.  
� Áttárolás nem történik.  
� Pénz id�értékét nem veszem figyelembe.  
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A végrehajtott gabonaintervenciónak számos pozitív hatása volt a magyar gabonapiacra. Ez 
egyrészt a szabadpiaci árfelhajtó hatásban, másrészt az intervencióba került termékek intervenciós 
ára révén realizált plusz bevételen, végül a raktározási bevételeken keresztül realizálódott.  

A modellszámítás eredménye fentiek alapján a következ�:  

� 1. hatás: A gabonapiacon magasabb szabadpiaci árak alakulhattak ki.  
� Az állítás a teljes megtermelt termésmennyiségre vonatkozik.  
� A 2004/2005. szezonban 16,7 millió tonna termés esetében 2 ezer forintos tonnánkénti 

árnövel� hatást feltételezve a piaci árnövekedés 33,4 milliárd forintot jelent.  
� 2005/2006-ban a 16,1 millió tonna áru esetében 32,2 milliárd forint plusz bevételr�l 

beszélhetünk.  
� 2. hatás: Intervenciós termékeken további plusz bevétel keletkezett.  

� Az állítás az intervenció keretében értékesített termékekre vonatkozik.  
� A 2004/2005. szezonban az intervencióra beszállított 3,9 millió tonna árun további 3 

ezer forint/tonna felár jelentkezett (25.000 Ft/tonnás intervenciós ár – 22.000 Ft/tonna 
feltételezett szabad piaci ár intervenció nélkül). Azok az árutulajdonosok tehát, akik 
intervencióra beszállították a gabonát, további 11,7 milliárd Ft bevételre tettek szert.  

� 2005/2006-ban 4,2 millió áru esetében ez a felár 12,6 milliárd forint pluszbevételt 
jelentett a gabonatulajdonosoknak.  

� 3. hatás: Intervenciós raktározás többletbevételt okozott.  
� Az állítás az intervenciós áruk esetében jelentkezik azáltal, hogy az intervenciós tárolási 

díj mértéke meghaladta a szabad piaci tárolási díjak mértékét.  
� További többletet jelent, hogy a Hivatal az árukezelések céljára fenntartott, raktározásra 

fel nem használt raktárkapacitás után is fizet úgynevezett rendelkezésre tartási díjat, 
amelynek mértéke havonta 89 forint/tonna (RIEGER – SZ�KE 2006).  

� Tárolási díjtöbblet:  
� A teljes intervenciós mennyiség egy éves tárolását feltételezve a raktár-

üzemeltet�k 2004/2005-ben 8,4 milliárd forint plusz bevételhez jutottak.  
� 2005/2006-ban 9 milliárd forint plusz bevételr�l beszélhetünk.  

� Rendelkezésre tartási díj:  
� A 2004/2005. és 2005/2006. szezonokban jelentkez� tétel, a 2006/2007. szezonban 

az új típusú raktárbérletekre már nem vonatkozik.  
� A vizsgált években 1 millió tonnás rendelkezésre tartott kapacitást figyelembe 

véve ez a bevételforma 1,1 milliárd forint extra bevételt eredményezett.  
� Betárolási díj:  

� A betárolási díj a vizsgált években 569 és 613 millió forint extra bevételt 
eredményezett.  

Intervenció okozta értéktöbblet összegzése  

A ténylegesen megvalósult intervenció által realizált plusz bevételeket a 15. táblázat összegzi.  

15. táblázat: A végrehajtott gabonaintervenció pozitív hatásai a 2004/2005. és 2005/2006. szezonokban 

Kategória mértékegység 2004/2005 2005/2006 
Szabadpiaci árfelhajtó hatás:  milliárd forint 33,400 32,200 
Intervenciós terméken elért pozitívum:  milliárd forint 11,700 12,600 
Tárolási díjtöbblet:  milliárd forint 8,377 9,022 
Rendelkezésre tartási díj bevétele:  milliárd forint 1,068 1,068 
Betárolási díjtöbblet:  milliárd forint 0,569 0,613 
Intervenció okozta értéktöbblet: milliárd forint 55,115 55,503 
(Forrás: Saját szerkesztés) 
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4.4.3.3 A gabonaintervenció lehetséges pozitív hatásai a hazai gabonapiacra a tökéletes 
intervenció esetén  

A tökéletes intervenció elemzése érdekében, modellem inputjainak meghatározásakor elfogadom a 
4.4.3.2. pontban meghatározott szakért�i feltételezéseket és az általam kimondott egyszer�sít� 
feltételezéseket, két feltételezés kivételével. Ezeket alább ismertetem.  

A tökéletes intervenció esetén a tényleges intervenciótól eltér� egyszer�sít� feltételezések:  

� Potenciális intervenciós árualap felvásárlása esetén a szabadpiaci ár elérte volna a 25 ezer 
forintos tonnánkénti intervenciós árat, azaz 5 ezer forintos szabadpiaci árfelhajtó hatás 
érvényesült volna a teljes megtermelt termésmennyiségen.  

� 1,5 millió tonna rendelkezésre tartott kapacitást feltételezek.  
� Az Unió beavatkozás és intervenciós jogszabály módosítás nélkül engedte volna a 

történéseket az els� év után a második évben is.  

A ténylegesen megvalósult intervenció mellett a bels� szabadpiaci árak az intervenciós ár alatt 
mozogtak. A potenciális intervenciós árualap felvásárlása tökéletes intervenció esetén valósult 
volna meg. Ebben az esetben további extra bevételekhez jutott volna a gabonaágazat.  

A modellszámítás eredménye fentiek alapján a következ�:  

� 1. hatás: A gabonapiacon magasabb piaci árak alakulhattak ki.  
� Az állítás a teljes megtermelt termésmennyiségre vonatkozik.  
� A 2004/2005. szezonban 16,7 millió tonna gabona esetében 5 ezer forint tonnánkénti 

árnövel� hatást feltételezve a piaci árnövekedés 83,5 milliárd forint lett volna, 
2005/2006-ban a 16,1 millió tonna áru esetén 80,5 milliárd forint plusz bevételr�l 
beszélhetnénk.  

� 2. hatás: Intervenciós termékeken elért pluszbevétel.  
� Az intervenció keretében a potenciális intervenciós árualap kerül értékesítésre, azaz: 6,5 

és 6,2 millió tonna.  
� Az állítás az intervenció keretében értékesített termékekre vonatkozna. Tekintettel arra, 

hogy a szabadpiaci ár feltételezésem szerint eléri az intervenciós árszintet, nem 
jelentkezik plusz bevétel az intervenciós értékesítés révén. A teljes megtermett 
gabonamennyiség élvezi az el�nyöket!  

� 3. hatás: Intervenciós raktározási többlet.  
� Tárolási díjtöbblet: 2004/2005-ben 6,5 millió tonna gabona intervenciós tárolása során a 

szabadpiachoz képest elérhet� extra bevétel 14,0 milliárd forint lett volna. 2005/2006-
ban pedig 13,3 milliárd forint.  

� Rendelkezésre tartási díj: A vizsgált években 1,5 millió tonnás rendelkezésre tartott 
kapacitást figyelembe véve ez a bevételforma 1,6 milliárd forint extra bevételt 
eredményez.  

� Betárolási díj: A betárolási díj 949 és 905 millió forint extra bevételt eredményez.  

Tökéletes intervenció okozta értéktöbblet összegzése:  

A 16. táblázatban a tökéletes intervenció esetén elérhet� extra bevételeket összegzem.  
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16. táblázat: A tökéletes intervenció esetén elérhet� pozitívumok 2004/2005. és 2005/2006. szezonban  

Kategória mértékegység 2004/2005 2005/2006 
Szabadpiaci árfelhajtó hatás:  milliárd forint 83,500 80,500 
Intervenciós terméken elért pozitívum:  milliárd forint 0,000 0,000 
Tárolási díjtöbblet:  milliárd forint 13,962 13,318 
Rendelkezésre tartási díj bevétele:  milliárd forint 1,602 1,602 
Betárolási díjtöbblet:  milliárd forint 0,949 0,905 
Tökéletes intervenciós értéktöbblet: milliárd forint 100,013 96,325 
(Forrás: Saját szerkesztés) 

4.4.3.4 A ténylegesen megvalósult és a tökéletes intervenció összevetése 

A 17. táblázat a tényleges intervenciós pozitívumokat veti össze a tökéletes intervenció 
megvalósulása esetén jelentkez� többletbevételekkel. A negatív el�jel azt jelzi, hogy a tényleges 
intervenció a tökéletes intervencióhoz képest elmaradt bevételt okozott, azaz a fel nem vásárolt áru 
ekkora bevételt�l fosztotta meg a gabonaágazatot. Az „intervenciós terméken elért pozitívum” 
pozitív el�jel�, mivel a tökéletes intervenció esetében a szabadpiaci ár az intervenciós ár szintjén 
van, tehát ezt a különbözetet a szabadpiaci árfelhajtó hatásnál kerül figyelembevételre.  

17. táblázat: Tényleges és tökéletes intervenció bevételeinek összevetése  

Kategória mértékegység 2004/2005 2005/2006 
Szabadpiaci árfelhajtó hatás:  milliárd forint -50,100 -48,300 
Intervenciós terméken elért pozitívum:  milliárd forint 11,700 12,600 
Tárolási díjtöbblet:  milliárd forint -5,585 -4,296 
Rendelkezésre tartási díj bevétele:  milliárd forint -0,534 -0,534 
Betárolási díjtöbblet:  milliárd forint -0,380 -0,292 
Elmaradt bevétel: milliárd forint -44,898 -40,822 
(Forrás: Saját szerkesztés) 

A tényleges intervenció elmaradása a tökéletest�l a 2004/2005-ben 44,9 milliárd forint, 2005/2006-
ban pedig 40,8 milliárd forint elmaradt bevételt okozott a gabonaágazatnak.  

4.4.3.5 A hazai gabonaágazat tényleges és lehetséges értékváltozása az intervenció révén  

Egy nemzetgazdasági ágazat, esetünkben a gabonaágazat értékét több tényez� együttesen 
határozza meg. Ide tartozik például a megtermelt termék értéke, a tárolásából származó érték, az 
ágazatban dolgozók munkabére, a termeléshez szükséges er�források értéke, szállítási bevételek, 
min�ségvizsgálat értéke, stb. Az intervenció révén a gabona értéke (egységára) és a tárolási díj 
értéke érdemel figyelmet, mert ezek azok a tényez�k, amelyeket az intervenció felértékel.  
A 18. táblázat a gabonaágazat értékét az intervenció által felértékelt tényez�k alapján összegzi, a 
modellszámítás eredményei segítségével. Néhány szám az el�z� számításokból már ismer�s lehet.  

A gabonaágazat az intervenció révén az intervenció nélküli állapothoz képest mindkét vizsgált 
szezonban 55 milliárd forint körüli extra bevételt realizált. Abban az esetben, ha a tökéletes 
intervenció megvalósul, a gabonaágazat extra bevétele 100 és 96 milliárd forint lehetett volna.  
A gabonaágazat tehát a korábban már meghatározott 44,9 és 40,8 milliárd forint bevételt veszítette 
el azzal, hogy nem a potenciális árumennyiség került intervenciós felvásárlásra.  
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18. táblázat: Gabonaágazat értéke a gabona értéke és a tárolási díj szempontjából a 2004/2005 és 2005/2006. 
szezonokban, valamint az értékváltozás összegzése  

Kategória mértékegység 2004/2005 2005/2006 
Intervenció nélkül     

ebb�l szabadpiaci gabona értéke (teljes termésmennyiség, 20 
ezer forinttal):  

milliárd forint 
334,000 322,000 

 intervenciós gabona értéke (0 tonna): milliárd forint 0,000 0,000 
 tárolási díj értéke (teljes termésmennyiség): milliárd forint 36,072 34,776 
 Rendelkezésre tartási díj (0 tonna): milliárd forint 0,000 0,000 
 Betárolási díj (teljes termésmennyiség): milliárd forint 7,014 6,762 
 Összesen:  milliárd forint 377,086 363,538 

Megvalósult gabonaintervencióval     
ebb�l szabadpiaci gabona értéke (teljes termésmennyiség- adott 

évi intervenció, 22 ezer forinttal):  
milliárd forint 

281,600 261,800 
 intervenciós gabona értéke (adott évi intervenció): milliárd forint 97,500 105,000 
 tárolási díj értéke (teljes termésmennyiség): milliárd forint 44,449 43,798 
 Rendelkezésre tartási díj (rendelkezésre tartott kapacitás): milliárd forint 1,068 1,068 
 Betárolási díj (teljes termésmennyiség): milliárd forint 7,583 7,375 
 Összesen: milliárd forint 432,201 419,041 

Tökéletes intervenció esetén     
ebb�l szabadpiaci gabona értéke (teljes termésmennyiség- adott 

évi tökéletes intervenció):  
milliárd forint 

255,000 247,500 
 intervenciós gabona értéke (tökéletes intervenció): milliárd forint 162,500 155,000 
 tárolási díj értéke (teljes termésmennyiség): milliárd forint 50,034 48,094 
 Rendelkezésre tartási díj (rendelkezésre tartott kapacitás): milliárd forint 1,602 1,602 
 Betárolási díj (teljes termésmennyiség): milliárd forint 7,963 7,667 
 Összesen: milliárd forint 477,099 459,863 

Eredmények    
 Tényállapot az intervenció nélküli állapothoz 

viszonyítva:  milliárd forint 55,1146 55,5028 

 Tényállapot a tökéletes intervencióhoz viszonyítva:  milliárd forint -44,898 -40,822 
 Tökéletes intervenció az intervenció nélküli állapothoz 

viszonyítva:  milliárd forint 100,013 96,3248 

(Forrás: saját szerkesztés) 

Levonva az eredményekb�l következ� tanulságokat, Magyarországon a 2004/2005. és a 2005/2006. 
szezonokban, európai mértékkel mérve is, jelent�s intervenciós felvásárlás történt. Ennek ellenére a 
szabadpiaci árak mindkét szezonban elmaradtak az intervenciós ártól (ezt statisztikai számok 
igazolják). Az intervenciónak pedig éppen az lett volna a lényege, hogy a szabadpiaci árakat az 
intervenciós ár körül tartsa, ezáltal biztosítva az árutulajdonosok megfelel� jövedelemhez jutását.  

A szabadpiaci árak még így is magasabb értéken realizálódtak, mint amilyen értékekre egy 
intervenció nélküli állapotban számíthattunk volna. A szabadpiaci árak feltehet�en abban az esetben 
közelíthették volna meg az intervenciós árat, ha az el�z�leg meghatározott potenciális intervenciós 
árualap a Hivatal birtokába kerül. Ezáltal t�nt volna el a piacról az árufelesleg. Így is keletkezett 
azonban a gabonaágazatban olyan extra bevétel, amely intervenció nélkül nem realizálódott volna. 
Ennél többet is ki lehetett volna hozni az intervencióból, azonban ne felejtsük el, hogy hazánk 
számára a vizsgált szezonok az intervenció tanulóévei voltak.  
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4.4.3.6 A megvalósult intervenció és a piaci szerepl�k viszonyának értékelése 

A továbbiakban azt vizsgálom, hogy ki és mennyit nyert a megvalósult intervención, továbbá ki 
fizette meg az intervenció árát. Modellszámításom eredményeit eszerint nyereség és veszteség 
(kifizetés) oldaláról foglalom össze.  

Ki és mennyit nyert a ténylegesen megvalósult intervención?  

A kérdés megválaszolásához els�ként a 35. és 36. ábrák segítségével a termel�k a 2004/2005. és 
2005/2006. szezoni szabadpiaci belföldi értékesíti útját vázolom fel.  

 
35. ábra: Termel�k belföldi szabadpiaci értékesítése 2004. július 1. és 2005. június 30. között 

(Forrás: KSH és MVH adatok alapján saját szerkesztés) 

 
36. ábra: Termel�k belföldi szabadpiaci értékesítése 2005. július 1. és 2006. június 30. között 

(Forrás: KSH és MVH adatok alapján saját szerkesztés) 

A termel�k 2004/2005-ben 7,1, 2005/2006-ban 6,1 millió tonna gabonát értékesítettek belföldön 
(KSH adatok). Ebb�l mindkét évben 0,9 millió tonna volt az intervenciós értékesítésük (RIEGER – 
SZ�KE 2006), a maradék a bels� szabadpiaci értékesítés. A szabadpiacon értékesített áru egy része 
(3 illetve 3,3 millió tonna) közvetít�kön keresztül került intervenciós felajánlásra és felvásárlásra, a 
maradék pedig a végs� felhasználókhoz, illetve exportra kerülhetett.  

Szembet�n� az adott évi termésmennyiség (2004-ben 16,7, 2005-ben 16,1 millió tonna) és a 
termel�k belföldi szabadpiaci értékesítése közötti jelent�s számbeli különbség. A különbözet 

Termel�k  
6,1 millió tonna 

Intervencióra 
0,9 millió tonna 

Piaci szerepl�knek (keresked�k, 
feldolgozók) 

5,2 millió tonna 

Intervencióra 
3,3 millió tonna 

Végs� felhasználóknak, exportra  
1,9 millió tonna 

Intervenciós ár: 25.000 Ft/t 
Szabadpiaci ár: 22.000 Ft/t 
-9,9 milliárd Ft (3,3 millió t) 

2005/2006. szezon 

+ 9,9 milliárd Ft (3 millió t) 

Termel�k  
7,1 millió tonna 

Intervencióra 
0,9 millió tonna 

Piaci szerepl�knek (keresked�k, 
feldolgozók) 

6,2 millió tonna 

Intervencióra 
3 millió tonna 

Végs� felhasználóknak, exportra  
3,2 millió tonna 

Intervenciós ár: 25.000 Ft/t 
Szabadpiaci ár: 22.000 Ft/t 

-9 milliárd Ft (3 millió t) 

+ 9 milliárd Ft (3 millió t) 

2004/2005. szezon 
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valószín�leg saját felhasználásra vagy termel�kön keresztül exportra került, de olyan szakért�i 
vélemények is vannak, hogy valójában nem is termett ekkora mennyiség� gabona az országban. Ezt 
a feltételezést szakmailag nem támasztották alá, ezért továbbra is a KSH, a Gabonaszövetség és 
MVH-s adatokra alapozom modellszámításomat.  

Az 4.4.3.2. pont szerinti tényleges intervenciós értéktöbbleten az alábbiak szerint osztoztak a 
piaci szerepl�k:  

� Termel�k:  
� Szabadpiaci árfelhajtó hatás:  

� 2004/2005. szezon: a teljes szabadpiaci árfelhajtó hatás, azaz 33,4 milliárd forint.  
� 2005/2006. szezon: a teljes szabadpiaci árfelhajtó hatás, azaz 32,2 milliárd forint.  

� Intervenciós árun elért pozitívum:  
� 2004/2005. szezon: 0,9 millió tonna termel�i intervención tonnánként 3 ezer 

forintos további felár 2,7 milliárd forint extra bevételt hozott.  
� 2005/2006. szezon: ugyancsak 0,9 millió tonna termel�i intervención tonnánként 3 

ezer forintos további felár esetében 2,7 milliárd forint extra bevételt 
eredményezett. 

� Keresked�k, feldolgozók:  
� Intervenciós árun elért pozitívum:  

� 2004/2005. szezon: 3,9 millió tonna intervenció- 0,9 millió tonna termel�i 
intervenció = 3 millió tonna intervención 3 ezer forintos tonnánkénti felár esetében 
9 milliárd forint extra bevétel.  

� 2005/2006. szezon: 4,2 millió tonna intervenció- 0,9 millió tonna termel�i 
intervenció = 3,3 millió tonna intervención 3 ezer forintos tonnánkénti felár 
esetében 9,9 milliárd forint extra bevétel. 

� Raktár üzemeltet�k:  
� Intervenciós tárolási díjtöbblet:  

� 2004/2005. szezon: a teljes tárolási, azaz 8,4 milliárd forint díjtöbblet.  
� 2005/2006. szezon: a teljes tárolási, azaz 9 milliárd forint díjtöbblet.  

� Rendelkezésre tartási díj bevétele:  
� 2004/2005. szezon: a teljes rendelkezésre tartási, azaz 1,1 milliárd forint díjtöbblet.  
� 2005/2006. szezon: a teljes rendelkezésre tartási, azaz 1,1 milliárd forint díjtöbblet.  

� Intervenciós betárolási díjtöbblet:  
� 2004/2005. szezon: a teljes betárolási, azaz 569 millió forint díjtöbblet.  
� 2005/2006. szezon: a teljes betárolási, azaz 613 millió forint díjtöbblet.  

Ki fizette meg a tényleges intervenció árát?  

� Keresked�k, feldolgozók, saját felhasználók (belföldi):  
� Szabadpiaci árfelhajtó hatás árát fizették meg, amely a teljes termés exporttal 

csökkentett mennyiségére vonatkozik.  
� Saját felhasználók esetében azért beszélhetünk arról, hogy megfizették az árat, mert 

amennyiben értékesítették volna a terméküket, magasabb árat kaptak volna érte, vagy ha 
venniük kellett volna terményt, ezen az emelkedett áron jutottak volna a termékhez.  

� 2004/2005. szezon: 13,4 millió tonna gabona esetében (16,7 millió tonna termés- 3,3 
millió tonna export) 2 ezer forintos tonnánkénti árfelhajtó hatás 26,8 milliárd forint 
kiadás.  

� 2005/2006. szezon: 12,4 millió tonna gabona esetében (16,1 millió tonna termés- 3,7 
millió tonna export) 2 ezer forintos tonnánkénti árfelhajtó hatás 24,8 milliárd forint 
kiadás.  

� Külföldi vev� (akik megvették az exportot):  
� A külföldi vev� az exportált áru esetében a szabadpiaci árfelhajtó hatás árát fizette meg.  
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� Az export mértéke a Gabonaszövetség által összeállított gabonamérleg alapján a 
2004/2005. szezonban 3,3 millió, 2005/2006-ban pedig 3,7 millió tonna volt.  

� 2004/2005. szezon: 3,3 millió tonna export esetében 2 ezer forintos tonnánkénti 
árfelhajtó hatás 6,6 milliárd forint kiadás.  

� 2005/2006. szezon: 3,7 millió tonna export esetében 2 ezer forintos tonnánkénti 
árfelhajtó hatás 7,4 milliárd forint kiadás.  

� EU költségvetés:  
� Intervenciós vételár költsége:  

� 2004/2005. szezon: 3,9 millió tonna intervenciós áru esetében a 25 ezer forintos 
tonnánkénti intervenciós ár 97,5 milliárd forintos kiadást jelent. Ez a szabadpiaci 
árhoz képest 11,7 milliárd forint többlet kiadást eredményezett az Uniónak.  

� 2005/2006. szezon: 4,2 millió tonna intervenciós áru esetében a 25 ezer forintos 
tonnánkénti intervenciós ár 105 milliárd forintos kiadást jelent. Ez a szabadpiaci 
árhoz képest 12,6 milliárd forint többlet kiadást eredményezett az Uniónak. 

� Raktározási díj költsége:  
� Az Európai Unió a tényleges készlet raktározása után fizet tárolási átalánydíjat, 

amelynek mértéke: 310 Ft/tonna/hó. (RIEGER- SZ�KE 2006) 
� 2004/2005. szezon: 3,9 millió tonna áru egy éves tárolása esetén 14,5 milliárd 

forint. Ez a szabadpiaci árhoz képest 6,1 milliárd forinttal több kiadást 
eredményezett az Uniónak. 

� 2005/2006. szezon: 4,2 millió tonna áru egy éves tárolása esetén 15,6 milliárd 
forint. Ez a szabadpiaci árhoz képest 6,5 milliárd forinttal több kiadást 
eredményezett az Uniónak. 

� Betárolási díj költsége:  
� Az Európai Unió a betárolás után betárolási támogatást fizet a tagállamnak.  
� 2004/2005. szezon: 3,9 millió tonna áru esetében a betárolási díj EU része 2,0 

milliárd forint. A szabadpiaci betárolási díjjal korrigálva 0,4 milliárd forint többlet 
kiadása keletkezett az Uniónak. 

� 2005/2006. szezon: 4,2 millió tonna áru esetén a betárolási díj EU része 2,2 
milliárd forint. A szabadpiaci betárolási díjjal korrigálva 0,4 milliárd forint többlet 
kiadása keletkezett az Uniónak.  

� Magyar költségvetés:  
� A havi 359 forintos tonnánkénti tárolási díjból a magyar költségvetés a tényleges tárolás 

után nemzeti kiegészítést fizet. Ennek mértéke havi 49 forint/tonna. Emellett a korábban 
említett rendelkezésre tartási díjat fizeti meg. (RIEGER - SZ�KE 2006) 

� Raktározási díj hazai államra es� része:  
� 2004/2005. szezon: 3,9 millió tonna áru esetében a 49 forint/tonnás havi díj 12 

hónap esetében 2,3 milliárd forint kiadást jelent. 
� 2005/2006. szezon: 4,2 millió tonna áru esetében a 49 forint/tonnás havi díj 12 

hónap esetében 2,5 milliárd forint kiadást jelent. 
� Rendelkezésre tartási díj költsége:  

� 2004/2005. szezon: 1,1 milliárd forint. 
� 2005/2006. szezon: 1,1 milliárd forint. 

� Betárolási díj hazai államra es� része:  
� 2004/2005. szezon: 3,9 millió tonna áru 41 forint/tonnás díja esetében 160 millió 

forint kiadást jelent. 
� 2005/2006. szezon: 4,2 millió tonna áru 41 forint/tonnás díja esetében 172 millió 

forint kiadást jelent.  

Az els� két réteg az extra kiadást feltehet�en tovább hárította a felhasználókra, tehát végs� soron a 
végs� felhasználó a szabadpiaci felár végs� megfizet�je.  
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Fentieken túl az intervenciós tranzakció során olyan további plusz költségek is felmerülnek, amely 
nem a gabonaágazatnál jelentkezik többletbevételként. Ezek az alábbiak a költségvisel� szerint:  

� Magyar költségvetés:  
� Intervenciós vételár kamatköltsége:  

� Az Unió utólagosan fedezi a felvásárolt gabona vételárát. Az intervenciós 
áruvásárlás elszámolására az intervenciós készlet értékesítését követ�en – akár a 
felvásárlást követ�en évekkel,- kerül sor. (RIEGER - SZ�KE 2006) 

� Fentiek alapján hiteligény, és ezzel kapcsolatos kamatköltség terheli a magyar 
államot.  

� 2004/2005. szezon: 3,9 millió tonna intervenciós áru esetében a 25 ezer forintos 
tonnánkénti intervenciós ár 97,5 milliárd forintos hitelezési szükségletet jelent. Egy 
éves tárolás esetén ennek kamata 6,3 milliárd forint.  

� 2005/2006. szezon: 4,2 millió tonna intervenciós áru esetében a 25 ezer forintos 
tonnánkénti intervenciós ár 105 milliárd forintos hitelezési szükségletet jelent. Egy 
éve tárolás esetén ennek kamatköltsége 6,8 milliárd forint. 

� Raktározási díj kamatköltsége:  
� Az Unió utólagosan fedezi a felvásárolt gabona tárolásának díját. A tárolási díjak 

megtérítése havi rendszerességgel, a ténylegesen tárolt intervenciós áru 
mennyiségének megfelel�en történik. (RIEGER- SZ�KE 2006) 

� 2004/2005. szezon: 91 millió forint kamat merül fel.  
� 2005/2006. szezon: 98 millió forint kamat merül fel.  

� Rendelkezésre tartási díj kamatköltsége:  
� 2004/2005. szezon: 8,9 millió forint. 
� 2005/2006. szezon: 8,9 millió forint. 

� Betárolási díj kamatköltsége:  
� Az Unió utólagosan fedezi a felvásárolt gabona betárolásának díját, ezért 

el�finanszírozás szükséges.  
� 2004/2005. szezon: 143 millió forint kamat merül fel.  
� 2005/2006. szezon: 155 millió forint kamat merül fel.  

� EU költségvetés:  
� Intervenciós vételár költsége:  

� Ha abból a tényb�l indulunk ki, hogy az Uniónak nincs szüksége a felvásárolt 
gabonára, - hiszen ez egy piaci felesleg volt,- az intervenciós gabona teljes 
vételárát költségnek foghatjuk fel. Abban az esetben állítható helyre ezen költség 
okozta egyensúlyhiány, ha az áru egy kés�bbi rossz termés� évben értékesítésre 
kerül.  

� 2004/2005. szezon: 3,9 millió tonna intervenciós áru esetében a 25 ezer forintos 
tonnánkénti intervenciós ár 97,5 milliárd forintos kiadást jelent. Ebb�l 11,7 
milliárd forint volt a szabadpiaci árhoz képest kimutatható plusz kiadás. A 85,8 
milliárd forint pedig az aktuálisan nem szükséges áru miatti plusz költség.  

� 2005/2006. szezon: 4,2 millió tonna intervenciós áru esetében a 25 ezer forintos 
tonnánkénti intervenciós ár 105 milliárd forintos kiadást jelent. A 12,6 milliárd 
forintos kiadás levonása után 92,4 milliárd forint plusz költséggel számolhatunk.  

� Raktározási díj költsége:  
� El�z� tényb�l kiindulva az Uniónak a felesleg miatt keletkezett egyáltalán 

raktározási díjfizetési kötelezettsége. Valójában a piaci raktározási díjat is meg 
kellett fizetnie. Ezt az esetleges kés�bbi gabonaértékesítés során az árban tudja 
érvényesíteni.  

� 2004/2005. szezon: 3,9 millió tonna áru egy éves tárolásának költsége 14,5 
milliárd forint. Az el�z�ekben 6,1 milliárd forintos pluszt vettünk figyelembe, de 
valójában a 8,4 milliárd forint is �t terheli.  
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� 2005/2006. szezon: 4,2 millió tonna áru egy éves tárolásának költsége 15,6 
milliárd forint. Az el�z�ekben 6,5 milliárd forintos pluszt vettünk figyelembe, de 
valójában a 9,1 milliárd forint is �t terheli.  

� Betárolási díj költsége:  
� El�z� tényb�l kiindulva az Uniónak a felesleg miatt keletkezett egyáltalán 

betárolási díjfizetési kötelezettsége. Valójában a piaci betárolási díjat is meg kellett 
fizetnie. Ezt az esetleges kés�bbi gabonaértékesítés során az árban tudja 
érvényesíteni.  

� 2004/2005. szezon: 3,9 millió tonna áru betárolási költsége 2,0 milliárd forint, 
amelyb�l az el�z�ekben 0,4 milliárd forintos pluszt vettünk figyelembe, de 
valójában az 1,6 milliárd forint is �t terheli.  

� 2005/2006. szezon: 4,2 millió tonna áru betárolásának költsége 2,2 milliárd forint, 
amelyb�l az el�z�ekben 0,4 milliárd forintos pluszt vettünk figyelembe, de 
valójában az 1,8 milliárd forint is �t terheli.  

� Kamatköltségek:  
� A magyar költségvetés által kifizetett kamatköltség 3,5 százalékát téríti meg az 

EU.  
� Intervenciós vételár kamatköltsége: 3,4 és 3,7 milliárd forint a két vizsgált 

szezonban.  
� Raktározási díj kamatköltsége: 49 és 53 millió forint a két vizsgált szezonban.  
� Betárolási díj kamatköltsége: 77 és 83 millió forint a két vizsgált szezonban.  

Tényadatokból következ� eredmények összegzése:  

A 19. táblázatban a tényleges intervenció nyertesei és az általuk realizált extra bevételek, valamint 
az intervenció árát megfizet�k és az intervenció okozta extra kiadásaik kerülnek összefoglalásra.  

Az intervenció legnagyobb nyertesei a termel�k, akik a szabadpiaci felár és az intervenció 
keretében értékesített gabona utáni extraár alapján a 2004/2005. szezonban 36,1, a 2005/2006. 
szezonban pedig 34,9 milliárd forint plusz bevételhez jutottak. A raktár üzemeltet�k is nettó 
nyerteseknek tekinthet�k, számukra az intervenció 10,0 illetve 10,7 milliárd forintos extra tárolási 
bevételt eredményezett. A keresked�k és feldolgozók a teljesen szabadpiaci állapothoz képest az 
intervenció révén többet voltak kénytelenek fizetni egy tonna gabonáért, els�ként �k fizették meg a 
szabadpiaci árfelhajtó hatás következményét (ez 26,8 illetve 24,8 milliárd forint plusz kiadást 
jelentett számukra). Azonban mindkét vizsgált szezonban érkezett t�lük a Hivatalhoz intervenciós 
felajánlás – és nem is éppen csekély arányban-, így az intervenciós értékesítésen 9 illetve 9,9 
milliárd forintot nyertek. Továbbá a szabadpiacon vásárolt árun elszenvedett többletkiadást 
feltehet�en továbbhárították a végs� felhasználókra, így valószín�leg �k is a nettó nyertesek közé 
sorolhatók. Külföld a szabadpiaci felár exportra vonatkozó részét fizette meg, amely 6,6 illetve 7,4 
milliárd forintot jelentett.  

Az intervenciós kiadásokat részben a magyar, részben az EU költségvetés állta. A magyar 
költségvetés a tárolási díjhoz történ� hozzájárulásával és az el�finanszírozásokkal 10,1 illetve 10,8 
milliárd forintot fizetett az intervenciós ügyletekért. (Az el�finanszírozás nyertese a finanszírozó 
intézmény, amely nem a gabonaágazat oldalán találhat, így ezzel nem foglalkozok sem most, sem a 
kés�bbiekben.) Az Unió a tárolási díj és az intervenciós vételár által ténylegesen 117,6 illetve 126,6 
milliárd forintot fizetett a gabonaágazatba. Ha belekalkuláljuk, hogy az Unió ezzel egyidej�leg 3,9 
illetve 4,2 millió tonna gabona birtokosává és ezen gabona egy éves tárolásának élvez�jévé vált, 
látható, hogy az üzletb�l nem csak abszolút vesztesként távozhat. Ezzel a kés�bbiekben 
foglalkozom.  

19. táblázat: A gabonaintervenciós nyertesek, fizet�k, tranzakcióval kapcsolatos további költségek összegzése- a 
megvalósult gabonaintervencióban 
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Kategória mértékegység 2004/2005 2005/2006 
Nyertesek:     

Termel�k Szabadpiaci árfelhajtó hatás: milliárd forint 33,400 32,200 
 Intervenciós felár:  milliárd forint 2,700 2,700 
Keresked�, feldolgozó Intervenciós felár: milliárd forint 9,000 9,900 
Raktár üzemeltet�k Intervenciós tárolási díjtöbblet: milliárd forint 8,377 9,022 
 Rendelkezésre tartási díj bevétele*:  milliárd forint 1,068 1,068 
 Intervenciós betárolási díj bevétele:  milliárd forint 0,569 0,613 
Összesen:   milliárd forint 55,115 55,503 

Ki fizette meg az intervenciót?     
Keresked�, feldolgozó Szabadpiaci árfelhajtó hatás: milliárd forint 26,800 24,800 
Külföld Szabadpiaci árfelhajtó hatás: milliárd forint 6,600 7,400 
EU költségvetés Intervenciós vételár többletkiadás:  milliárd forint 11,700 12,600 
 Raktározási díj többletkiadás: milliárd forint 6,084 6,552 
 Betárolási díj többletkiadás: milliárd forint 0,410 0,441 
Magyar költségvetés Raktározási díj:  milliárd forint 2,293 2,470 
 Rendelkezésre tartási díj*: milliárd forint 1,068 1,068 
 Betárolási díj többletkiadás milliárd forint 0,160 0,172 
Összesen:   milliárd forint 55,115 55,503 

További költségek a tranzakció során:     
Magyar költségvetés Intervenciós vételár kamatköltsége:  milliárd forint 6,338 6,825 
 Raktározási díj kamatköltsége:  milliárd forint 0,091 0,098 
 Rendelkezésre tartási díj kamatköltsége*: milliárd forint 0,009 0,009 
 Betárolási díj kamatköltsége: milliárd forint 0,143 0,155 
EU költségvetés Intervenciós vételár többletkiadás:  milliárd forint 85,800 92,400 
 Raktározási díj többletkiadás:  milliárd forint 8,424 9,072 
 Betárolási díj többletkiadás: milliárd forint 1,638 1,764 
 Intervenciós vételár kamatköltsége:  milliárd forint 3,413 3,675 
 Raktározási díj kamatköltsége:  milliárd forint 0,049 0,053 
 Betárolási díj kamatköltsége: milliárd forint 0,077 0,083 
Összesen:   milliárd forint 105,982 114,133 

Költségvetés egyenlege     
 Magyar költségvetés milliárd forint 10,102 10,796 
 EU költségvetés milliárd forint 117,594 126,640 

*: 2006/2007. szezontól az új típusú raktárbérletek esetében nincs ilyen költségtétel.  
(Forrás: Saját szerkesztés) 

A fentiekben felvázolt gabonaintervenciós értéktöbblet, a nyertesek és a vesztesek kapcsolatát a 
2004/2005. intervenció számadatai segítségével a melléklet 41. ábráján mutatom be.  

4.4.3.7 A tökéletes intervenció és a piaci szerepl�k viszonyának értékelése 

Hasonlóképpen levezethet� a piaci szerepl�k nyeresége és vesztesége a tökéletes intervenció 
megvalósulása esetén, modellszámításom eredményeit a 20. táblázat foglalja össze  

A szabadpiaci árfelhajtó hatás a teljes árumennyiségre nézve 5 ezer forint, összesen 83,5 illetve 
80,5 milliárd forint lett volna, amely a termel�k kezében realizálódik. Tekintettel arra, hogy a piaci 
árak az intervenciós áron realizálódnak, az intervención nincs további extra bevétel. Így az is 
lényegtelen tényez�vé válik, hogy ki ajánlja fel az árut intervencióra. Ezen plusz bevételek 
megfizet�je a hazai keresked� és feldolgozó réteg, külföld az export vonatkozásában, valamint az 
EU költségvetés az intervencióra került áru tekintetében. A magyar költségvetés a tárolási díjhoz 
történ� hozzájárulásával és az el�finanszírozásokkal 16,7 illetve 16,0 milliárd forintot fizetett volna 
az intervenciós ügyletekért, az Unió teljes kiadása 196,0 és 186,9 milliárd forint lett volna.  
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20. táblázat: A gabonaintervenciós nyertesek, fizet�k, tranzakcióval kapcsolatos további költségek összegzése a 
tökéletes gabonaintervenció megvalósulása esetén 

Kategória mértékegység 2004/2005 2005/2006 
Nyertesek:     

Termel�k Szabadpiaci árfelhajtó hatás: milliárd forint 83,500 80,500 
 Intervenciós felár:  milliárd forint 0,000 0,000 
Keresked�, feldolgozó Intervenciós felár: milliárd forint 0,000 0,000 
Raktár üzemeltet�k Intervenciós tárolási díjtöbblet: milliárd forint 13,962 13,318 
 Rendelkezésre tartási díj bevétele*:  milliárd forint 1,602 1,602 
 Intervenciós betárolási díjtöbblet:  milliárd forint 0,949 0,905 
Összesen:   milliárd forint 100,013 96,325 

Ki fizette meg az intervenciót?     
Keresked�, feldolgozó Szabadpiaci árfelhajtó hatás: milliárd forint 67,000 62,000 
Külföld Szabadpiaci árfelhajtó hatás: milliárd forint 16,500 18,500 
EU költségvetés Intervenciós vételár többletkiadás:  milliárd forint 0,000 0,000 
 Raktározási díj többletkiadás: milliárd forint 10,140 9,672 
 Betárolási díj többletkiadás: milliárd forint 0,683 0,651 
Magyar költségvetés Raktározási díj:  milliárd forint 3,822 3,646 
 Rendelkezésre tartási díj*: milliárd forint 1,602 1,602 
 Betárolási díj többletkiadás: milliárd forint 0,267 0,254 
Összesen:  milliárd forint 100,013 96,325 

További költségek a tranzakció során:     
Magyar költségvetés Intervenciós vételár kamatköltsége:  milliárd forint 10,563 10,075 
 Raktározási díj kamatköltsége:  milliárd forint 0,152 0,145 
 Rendelkezésre tartási díj kamatköltsége*: milliárd forint 0,013 0,013 
 Betárolási díj kamatköltsége: milliárd forint 0,239 0,228 
EU költségvetés Intervenciós vételár többletkiadás:  milliárd forint 162,500 155,000 
 Raktározási díj többletkiadás: milliárd forint 14,040 13,392 
 Betárolási díj többletkiadás: milliárd forint 2,730 2,604 
 Intervenciós vételár kamatköltsége:  milliárd forint 5,688 5,425 
 Raktározási díj kamatköltsége:  milliárd forint 0,082 0,078 
 Betárolási díj kamatköltsége: milliárd forint 0,129 0,123 
Összesen  milliárd forint 196,135 187,083 

Költségvetés egyenlege     
 Magyar költségvetés milliárd forint 16,657 15,963 
 EU költségvetés milliárd forint 195,990 186,945 

*: 2006/2007. szezontól az új típusú raktárbérletek esetében nincs ilyen költségtétel.  
(Forrás: Saját szerkesztés) 

4.4.3.8 A ténylegesen megvalósult intervenció és a tökéletes intervenció összevetése a piaci 
szerepl�k szempontjából  

A 21. táblázat a tényleges és tökéletes intervenciót veti össze egymással a piaci szerepl�k 
bontásában.  

A tökéletes intervenciós állapothoz képest a ténylegesen megvalósult intervenció során az 
intervenció nyertesei kevesebb bevételre tettek szert, az intervenció kifizet�inek pedig elmaradt 
kiadásuk keletkezett. Az eredmény a piaci szerepl�k szerint:  

� A termel�knek 50,1 illetve 48,3 milliárd forint elmaradt bevétele származott abból, hogy a 
szabadpiaci árfelhajtó hatás nem érvényesült kell� mértékben. Ez a felvásárlók esetében 
jelentkezett elmaradt kiadásként. A termel�k elmaradt bevételét mérsékelte az intervenciós 
felár, amelyet a tényleges állapotban realizáltak (a tökéletes állapotban viszont nem lett volna, 
mivel a szabadpiaci árak az intervenciós ár szintjén helyezkedtek volna el).  

� A raktár üzemeltet�k a nagyobb mennyiség� gabona tárolásán nagyobb extra bevételre 
tehettek volna szert, így 6,5 illetve 5,1 milliárd forint elmaradt bevételük keletkezett. Ennek 
megfizet�je az EU és a hazai költségvetés lett volna, ekkora összeg� az elmaradt kiadásuk.  
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� A keresked�k és feldolgozók a tökéletes intervenció esetén elbukták volna az intervenciós 
felárat, továbbá a szabadpiaci árfelhajtó hatás árát is nekik kellett volna megfizetni, tehát 
számukra a tökéletes intervenció 49,2 és 47,1 milliárd forint többletkiadást jelentett volna.  

� Külföldnek az exportra értékesített termék szabadpiaci árán keletkezett elmaradt kiadása.  
� A magyar költségvetés további 6,6 és 5,2 milliárd forint elmaradt kiadással számolhatott 

volna.  
� Az EU költségvetés 78,4 és 60,3 milliárd forintot spórolt a tökéletes intervenció 

elmaradásával.  
21. táblázat: A ténylegesen megvalósult gabonaintervenció esetén jelentkez� veszteségek és nyereségek (elmaradt 
kiadások) a tökéletes intervencióhoz képest a piaci szerepl�k szempontjából  

Kategória mértékegység 2004/2005 2005/2006 
Nyertesek vesztesége a tényleges intervencióban a tökéletes 
intervencióhoz képest    

Termel�k Szabadpiaci árfelhajtó hatás: milliárd forint 50,100 48,300 
 Intervenciós felár: milliárd forint -2,700 -2,700 
Keresked�, feldolgozó Intervenciós felár: milliárd forint -9,000 -9,900 
Raktár üzemeltet�k Intervenciós tárolási díjtöbblet: milliárd forint 5,585 4,296 
 Rendelkezésre tartási díj bevétele*: milliárd forint 0,534 0,534 
 Intervenciós betárolási díjtöbblet:  milliárd forint 0,380 0,292 
Összesen:   milliárd forint 44,898 40,822 

Kifizet�k nyeresége a tényleges intervencióban a tökéletes 
intervencióhoz képest    

Keresked�, feldolgozó Szabadpiaci árfelhajtó hatás: milliárd forint 40,200 37,200 
Külföld Szabadpiaci árfelhajtó hatás: milliárd forint 9,900 11,100 
EU költségvetés Intervenciós vételár többletkiadás: milliárd forint -11,700 -12,600 
 Raktározási díj többletkiadás: milliárd forint 4,056 3,120 
 Betárolási díj többletkiadás: milliárd forint 0,273 0,210 
Magyar költségvetés Raktározási díj: milliárd forint 1,529 1,176 
 Rendelkezésre tartási díj*: milliárd forint 0,534 0,534 
 Betárolási díj többletkiadás: milliárd forint 0,107 0,082 
Összesen:  milliárd forint 44,898 40,822 

További nyereségek a tényleges intervencióban a tökéletes 
intervencióhoz képest    

Magyar költségvetés Intervenciós vételár kamatköltsége: milliárd forint 4,225 3,250 
 Raktározási díj kamatköltsége: milliárd forint 0,061 0,047 
 Rendelkezésre tartási díj kamatköltsége*: milliárd forint 0,004 0,004 
 Betárolási díj kamatköltsége: milliárd forint 0,096 0,074 
EU költségvetés Intervenciós vételár többletkiadás: milliárd forint 76,700 62,600 
 Raktározási díj többletkiadás: milliárd forint 5,616 4,320 
 Betárolási díj többletkiadás: milliárd forint 5,616 4,320 
 Intervenciós vételár kamatköltsége: milliárd forint 2,275 1,750 
 Raktározási díj kamatköltsége: milliárd forint 0,033 0,025 
 Betárolási díj kamatköltsége: milliárd forint 0,052 0,040 
Összesen  milliárd forint 90,153 72,949 

Költségvetés nyeresége (megtakarítása) a tényleges intervenció 
révén a tökéletes intervencióhoz képest     

 Magyar költségvetés milliárd forint 6,555 5,167 
 EU költségvetés milliárd forint 78,396 60,305 

*: 2006/2007. szezontól az új típusú raktárbérletek esetében nincs ilyen költségtétel.  
(Forrás: Saját szerkesztés) 



108 

4.4.4. A magyar és az uniós intervenciós egyenleg (3. és 4. modell) 

A 3. modell a hazai intervenciós egyenleget, a 4. modell az uniós intervenciós egyenleget határozza 
meg. A modellek inputjait egyrészt az 1 és 2. modell outputjai alkotják. A 3. modell outputjait 
három csoportba soroltam: a tényleges intervenció, a tökéletes intervenció és a különbözet 
csoportokba. Mindkét modell alapadatait (inputjait), outputjait és számítási módját, valamint a 
vizsgált id�szakra vonatkozó értékeit a melléklet 42. és 43. táblázatai tartalmazzák.  

Az uniós gabonaintervenció leegyszer�sítve egy kereskedelmi ügyletnek tekinthet�, ahol az Unió 
a vev�, Magyarország (a Hivatal) a vev� megbízottja, a kereskedelem tárgya az intervenciós 
min�ség� gabona. A vev� megbízásából a megbízott hajtja végre a vételeket egy el�re rögzített 
áron (ahol az intervenciós ár és az ehhez kapcsolódó korrekciók el�re ismertek, így tervezhet�vé 
teszik az ügyletet), valamint gondoskodik az áru tárolásáról. Az áru vételárát a végs� eladásig a 
megbízott el�finanszírozza a vev�nek, amelyhez hitelt vesz fel pénzintézetekt�l. A tárolás során 
felmerül� egyéb költségek (tárolási költségek, szállítási költségek, stb.) egy részét a megbízott, más 
részét a vev� állja, de minden esetben hosszabb-rövidebb idej� el�finanszírozást igényel a 
megbízott részér�l. Az el�finanszírozásnak kamatvonzata van, amelynek egy részét a megbízott, 
más részét a megbízó áll.  

A megvásárolt áru a jöv�ben kerül értékesítésre, több ütemben, különböz� árakon, ajánlatok útján. 
A végs� vásárló megfizeti az Unió részére a vételárat, amelyb�l a megbízott is kielégítésre kerül. 
Ekkor d�l el a kereskedelmi ügylet végs� eredménye, amely az Unió számára lehet pozitív vagy 
negatív, attól függ�en, hogy milyen áron sikerül eladni a terméket. Nyilvánvaló, hogy az ügyletet a 
megbízott, a magyar állam csak veszteségekkel (kiadásokkal) zárhatja, hiszen a tranzakció során 
felmerült költségek egy részét az Unió nem téríti meg számára, és a felvásárolt termékért az el�re 
rögzített, intervenciós árat fizeti ki számára az Unió.  

Miért éri meg mégis a tagállamnak (esetünkben Magyarországnak) az intervenció?  

Az el�z� modellek már választ adtak a kérdésre: gabonaágazati szinten olyan extra bevételt és 
pozitívumot hoz az intervenció, amely mellett eltörpülnek a tagállami kiadások. Magyarország 
tényleges és tökéletes intervenciós egyenlegét a korábbi számítások eredményei alapján a 22. 
táblázat összegzi. Eszerint a tényleges intervenció egyenlege a gabonapiaci értéktöbblet magyar 
költségvetés kiadásaival csökkentett értéke, amely a két szezonban 45,0 és 44,7 milliárd forintot 
mutat. Tökéletes intervenció esetén az egyenleg 83,3 és 80,4 milliárd forint lehetett volna, azaz 38,3 
és 35,7 milliárd forintra tehet� az elmaradt bevételek összege.  

22. táblázat: Magyarország intervenciós egyenlege (kitárolási díj nélkül)  

Kategória mértékegység 2004/2005 2005/2006 
Tényleges intervenció Gabonapiaci értéktöbblet milliárd forint 55,115 55,503 

 Magyar költségvetés kiadása milliárd forint 10,102 10,796 
 Intervenciós ügylet egyenlege: milliárd forint 45,013 44,707 

Tökéletes intervenció Gabonapiaci értéktöbblet milliárd forint 100,013 96,325 
 Magyar költségvetés kiadása milliárd forint 16,657 15,963 
 Intervenciós ügylet egyenlege: milliárd forint 83,356 80,362 

Különbözet (Tény- Tökéletes) Gabonapiaci értéktöbblet milliárd forint -44,898 -40,822 
 Magyar költségvetés kiadása milliárd forint -6,555 -5,167 
 Intervenciós ügylet egyenlege: milliárd forint -38,343 -35,655 

(Forrás: Saját szerkesztés) 

Az EU nyert vagy veszített a magyar intervención?  

A kérdést az MVH által rendelkezésemre bocsátott tényadatok alapján válaszolom meg. A 23. 
táblázat foglalja össze a korábbi számításaim eredményeit, további egy tonnára vetített 
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számításokkal kiegészítve. Eszerint az Uniónak 30,1 ezer forintjába került egy tonna magyar 
intervenciós gabona, amely ha legalább ezen az áron kerül értékesítésre, az Unió számára már null-
szaldóssá teszi az ügyletet, az ennél magasabb értékesítés pedig már nyereséget termel. 

A magyar intervenciós gabona értékesítése 2006. nyarán indult meg, 2006. októberi adatok alapján 
búza megvételére 126-140, kukoricára 102-111, árpa megvételére pedig 112-121 EUR/t között 
érkeztek ajánlatok. A jóváhagyott minimális értékesítési árak 2006. október 12-én búza esetében 
134,92 /t volt, kukorica esetében 105,2 /t, árpa esetében pedig 120,53 /t. (FVM 2006b) 2007. 
októberében az árak meghaladtál a 200 EUR/t-t! Az MVH adatai alapján 2007. június 30-ig 4,5 
millió tonna gabona került értékesítésre, az értékesített termékekért összesen 161,9 milliárd forint 
folyt be, amely tonnánkénti 35,7 ezer forintos értékesítési árnak felel meg. 2007. december 31-i 
állapot szerint 6,8 millió tonna gabona került értékesítésre 272 milliárd forint értékben, tonnánként 
csaknem 40 ezer forintos áron. Már a 2007. június 30-i állapot szerint is úgy t�nt, hogy az Unió 
számára megérte a magyar intervenció, tonnánként 5,1 ezer forintot, összesen 23,0 milliárd forintot 
nyert az ügyleten. A 2007. december 31-i állapotok már 63,6 milliárd forintos, tonnánként 9,3 ezer 
forintos nyereséget mutatnak.  

23. táblázat: Az EU magyar- intervenciós egyenlege 2007. december 31-i állapot szerint  

Kategória mértékegység 2004/2005 2005/2006 
Intervenciós ügylet kiadásai     
Összesen milliárd forint 127,696 137,436 

ebb�l: EU kiadása milliárd forint 117,594 126,640 
 Magyarország kiadása milliárd forint 10,102 10,796 

Egy tonnára vetítve ezer forint/tonna 32,743 32,723 
ebb�l: EU kiadása ezer forint/tonna 30,152 30,152 

 Magyarország kiadása ezer forint/tonna 2,590 2,571 
Értékesített mennyiség (2007.12.31. állapot szerint) millió tonna 6,825 
Kitárolási díj milliárd forint 3,617 
Kitárolási díj- EU rész milliárd forint 3,140 
Kitárolási díj- Magyar rész milliárd forint 0,478 
Értékesített mennyiségre es� költségek - EU (összesen) milliárd forint 208,929 
Értékesített mennyiségre es� költségek - EU (egy tonnára) ezer forint/tonna 30,612 
Értékesített mennyiségre es� költségek - Magyarország milliárd forint 12,034 
Intervenciós ügylet bevételei (2007.12.31. állapot szerint)   

Összesen:  milliárd forint 272,560 
Egy tonnára vetítve: ezer forint/tonna 39,936 

EU intervenciós egyenlege   
Összesen milliárd forint 63,631 
Egy tonnára vetítve ezer forint/tonna 9,323 

(Forrás: Saját szerkesztés) 

4.4.5. Hatásvizsgálatok (5. modell) 

El�z� modellem nem számolt minden tényez�vel, amely befolyásolta a gabonaintervenció 
egyenlegét. Továbbá a gabonaágazati többlet, az intervenció nyertesekre és vesztesekre gyakorolt 
pénzügyi hatása eltérne az el�z�ekben meghatározottól, ha az intervenció „másként” alakult volna. 
A következ�kben a teljességre való törekvés nélkül további alternatívákat állítok fel, és elemzem 
azok intervencióra való hatását. A hatásvizsgálat modelljének inputjait, outputjait (ezek bet�kódját 
és a számítás módját) a melléklet 44. táblázata foglalja össze. Hatásvizsgálatom központi kérdése:  

Ki és mennyit nyerhetett volna az intervención, ha… 

(Más megközelítésben: Ki és mennyit bukott az intervención, mert nem így alakult?)  
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4.4.5.1 … a termel�k adják a ténylegesen megvalósult intervenció 100 százalékát  

Az 4.4.2.1.pont meghatároztam a termel�k által 2004/2005. és 2005/2006. szezonban értékesített 
áru mennyiségét (7,1 és 6,1 millió tonna). Ez a mennyiség az intervenció keretében ténylegesen 
felvásárolt árumennyiségen belül található. Az értékesítés egyrészt intervenciós értékesítést jelentett 
(mindkét évben 0,9 millió tonna), másrészt bels� szabadpiaci értékesítést (3 illetve 3,3 millió 
tonna). A termel�k szempontjából szerencsésebb lett volna, ha �k ajánlották volna fel intervencióra 
az adott évi intervenciós árumennyiség 100 százalékát. Ebben az esetben a termel�k 9, illetve 9,9 
milliárd forint extra bevételhez juthattak volna, a keresked�k pedig 9, illetve 9,9 milliárddal 
kevesebb bevételt realizálhattak volna. Természetesen számtalan lehet�ség létezik a megvalósult és 
a 100 százalékos termel�i intervenciós felvásárlás állapota között.  

Összefoglalva elmondható, hogy a ténylegesen megvalósult intervencióban a 100 százalékos 
termel�i intervencióhoz képest 9, illetve 9,9 milliárd forintos jövedelemtranszfer történt a 
termel�kt�l a keresked�k felé. Minél kisebb mérték� lett volna a keresked�i intervenció, annál 
kisebb mérték� lehetett volna a jövedelemtranszfer.  

4.4.5.2 … nincs késlekedés  

A gabona intervenció azzal is befolyásolhatja a gabonaágazat eredményességét, hogy milyen 
ütemben halad a felvásárlás. Ideális állapotban a felvásárlást végz� szerv a felajánlott gabonát a 
felajánlás hónapjában felvásárolja. Magyarországon 2004/2005-ben és 2005/2006-ban nem ez 
történt. Bár felvásárlásra a felajánlástól számított négy hónapon belül van lehet�sége a Hivatalnak, 
nekünk az els� intervenciós szezonban még ez sem bizonyult elegend�nek, így a határid�t  
7 hónapra hosszabbította az Unió. Ennek ismeretében belátható, hogy a késleked� felvásárlás hatást 
gyakorolt a gabonaágazat és a piaci szerepl�k magatartására és bevételeire (24. táblázat).  

További egyszer�sít� feltételezések:  

� A 2004/2005. szezonban a késlekedés 7 hónap.  
� A 2005/2006. szezonban a késlekedés 4 hónap.  
� A havi növekmény 115 forint/tonna/hó.  

24. táblázat: A késlekedés hatása a 2004/2005. és 2005/2006. szezonokban  

Kategória mértékegység 2004/2005 2005/2006 
Termel� szabadpiaci értékesítés- Keresked�, felhasználó nyeresége milliárd forint 9,000 9,900 
Gabonafelajánló- kés�bb jutott a vételárhoz milliárd forint 5,688 3,500 
Gabonafelajánló- havi növekmény mérsékl� hatása milliárd forint 0,314 0,193 
Raktár üzemeltet�- Intervenció tárolási díjtöbblet milliárd forint 4,887 3,007 
Raktár üzemeltet�- rendelkezésre tartási díj milliárd forint 0,623 0,356 
Tökéletes intervenció elmaradása milliárd forint 44,519 40,530 

(Forrás: MVH adatok alapján saját szerkesztés) 

A termel� a késlekedés miatt a szabadpiacon értékesítette áruját. A termel�i intervenció mindkét 
szezonban 0,9 millió tonnára tehet�, így esetükben a korábban meghatározott 9 és 9,9 milliárd 
forintos bevételkieséssel számolhatunk, amely a késlekedés rovására írható. A keresked� ezt a 
veszteséget megnyerte, azaz a késlekedés jövedelemtranszfert eredményezte számára.  

A gabonafelajánló kés�bb jutott a z intervenciós gabona vételárához, amely a vizsgált szezonokban 
a vételárnak megfelel� összeg� egyéb finanszírozási igényt vetett fel 7 illetve 4 hónapig.  
Ez 5,7 illetve 3,5 milliárddal rontotta a gabonaágazat lehetséges eredményét. A gabonafelajánló 
veszteségét a havi 0,46 EUR/tonna (amely 115 forint/tonna/hó- nak felel meg) intervenciós 
árnövekmény mérsékelte. Ennek nagyságrendje 314 illetve 193 millió forintra tehet�.  
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A raktár üzemeltet�k a késlekedés miatt kevesebb ideig tárolták az intervenciós gabonát, amely 
intervenciós tárolási díj és rendelkezésre tartási díjveszteséget okozott számukra, amely 5,5 és 3,4 
milliárd forint elmaradt bevételt jelentett számukra.  

A tényleges intervenció tökéletes intervenciótól való elmaradását végs� soron a késlekedés okozta, 
így ennek negatívumaival is kiegészíthet� a táblázat. Értekezésem keretei nem teszik lehet�vé a 
késlekedés további b�vebb vizsgálatát és elemzését.  

4.4.5.3 … nincs áttárolás 

Ideális esetben az intervenció keretében felvásárolt áru olyan intervenciós raktárban kerül 
elhelyezésre, amely raktár hosszabb távon kíván részt venni az intervencióban, továbbá megfelel a 
hosszú távú tárolás követelményeinek. EU tagságunk els� évében „raktárkapacitás hiánnyal” 
küzdött az ország, így rövidtávra szerz�dött raktárakba is történt betárolás. Az ezekben tárolt áru 
áttárolása pár hónap elteltével szükségessé vált. Ideális esetben ez a költség nem merül fel, ezért 
sem kalkuláltam a korábbiakban ezzel a kiadással. 

25. táblázat: Az áttárolások alakulása 2004/2005., 2005/2006. és 2006/2007. szezonokban  

Kategória mértékegység 2004/2005 2005/2006 2006/2007 
Ütemezett áttárolás millió tonna 0,000 2,158 1,705 
Befejezett áttárolás millió tonna 0,000 1,359 1,570 
Költség összesen milliárd forint 0,000 2,890 4,070 
Költség egy tonnára vetítve ezer forint/tonna 0,000 2,127 2,592 

(Forrás: MVH adatok alapján saját szerkesztés) 

Az MVH tényadatai alapján 2004/2005-ben nem történ áttárolás, 2005/2006-ben 1,3 millió tonna 
áru áttárolása, 2006/2007-ben további 1,6 millió tonna áru áttárolása valósult meg (lásd 25. 
táblázat). Az áttárolás során felmerült költségek tonnánként 2,1 illetve 2,6 ezer forint többletkiadást 
jelentettek a magyar költségvetésnek, amelyet az Unió nem térít meg.  

Összegezve, az áttárolások kapcsán a 2006/2007. szezon végéig további 7 milliárd forintos 
többletkiadása keletkezett a magyar államnak, amely az intervenciós ügylet egyenlegét rontja.  

4.4.5.4 … nincs árfolyamváltozás és intervenciós ár havi növekmény 

Modellszámításomban egységesen 25 ezer forintos intervenciós árral számoltam, amely 250 
forint/EUR-s árfolyammal kalkulált, havi árnövekmény nélküli intervenciós árnak felel meg.  
A tényadatok azonban azt mutatják, hogy a vizsgált id�szakban az árfolyam er�s ingadozáson ment 
keresztül (37. ábra). 2004. novemberben er�s volt a forint, 2005. februárban volt a csúcson, az 
árfolyam megközelítette a 243 forint/EUR-t. A következ� id�szakban a forint gyengülése 
következett be, 2006. júliusban volt a leggyengébb a forint, az árfolyam 277 forint/EUR fölé 
emelkedett. 2006. júliustól 2007. márciusig a forint fokozatos er�södésének lehettünk tanúi (246 
forint/EUR-ig), majd azóta 250 forint/EUR körül ingadozik az árfolyam.  

Tekintettel arra, hogy az intervenció keretében felvásárolt gabona árát euróban határozza meg az 
Unió, az árfolyam-ingadozás jelent�sen befolyásolja a felvásárolt gabona értékét és végs� soron az 
intervenció eredményességét. Els� intervenciós évünkben er�s volt a forint, így kevesebbet ért az 
intervenciós gabona. Ebben a szezonban 25 ezer forint körül alakult a gabona forintban mért ára.  
A második intervenciós szezonban a forint gyengülése az intervenciós gabona értékének 
emelkedését eredményezte, 25,5 ezer forinttól 29 ezer forintig emelkedett a felvásárolt gabona 
tonnánkénti egységára. A következ� szezonban a forint er�södése az intervenciós gabona árának 
csökkenését eredményezte, 2006. novemberét�l az intervenciós ár 25-26 ezer forinton 
stabilizálódott.  
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37. ábra: Az árfolyam és az intervenciós ár (havi növekmény nélkül és havi növekménnyel) alakulása 2004. 

januártól napjainkig 

(Forrás: Saját szerkesztés) 

Korábbi kutatásaim alapján az árfolyamváltozás 513 millió forinttal mérsékelte a tényleges 
intervenció tökéletes intervenciótól való elmaradása okozta felajánlói veszteséget. (KATÓ – 
JANCSOK- NÓGRÁDI 2006a és 2006b) Disszertációm keretei nem teszik lehet�vé az 
árfolyamváltozás hatásainak további részletes elemzését.  

4.4.6. Az intervenció eredményét befolyásoló további tényez�k  

Az intervenció egyenlegét a fentieken túl egyéb tényez�k is befolyásolták, amelyeket a modellben 
nem vettem figyelembe. A teljességre való törekvés nélkül két tényez�t mutatok be, amelyek hatása 
az elmúlt 3 évben számottev� volt. Az egyik az intervenciós apparátus költsége, a másik a 
raktárépítési és felújítási támogatás hatásai.  

Az MVH 20 f� központi hivatali köztisztvisel�t, valamint a 19 megyében 76 f� szakreferenst 
foglalkoztat intervenciós feladatokkal. A munkatársak bruttó alkalmazási költsége 1,5 millió 
forint/f�/hó, amely összesen 150 millió forintot jelent havonta, azaz éves szinten 1,8 milliárd 
forintba kerül az államnak az intervenciós apparátus. (RIEGER et al. 2005a) A teljesség érdekében 
ezen költséggel is korrigálni célszer� az intervenció eredményét.  

A 2004/2005. szezonban az intervenciós követelményeknek megfelel� min�ség� raktárak hiányát 
okolták az intervenciós felvásárlás késlekedéséért. A probléma megoldására az FVM az Agrár- és 
Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) keretében raktárépítési programot hirdetett, amelynek 
hatására 2,4 millió tonna új tároló kapacitás épült, 0,4 millió tonna meglév� kapacitás pedig 
felújításra került. A beruházások összege 52 milliárd forintra tehet�, az AVOP-ból 19,2 milliárd Ft 
vissza nem térítend� támogatásban részesültek a pályázók. (AGRÁR EURÓPA KFT 2006) 
Intervenció nélkül nem lett volna hazánkban raktárépítési hullám, tehát az intervenció 
gabonaágazatra gyakorolt közvetett pozitív hatásának tekinthet� ez a támogatási összeg is, amely a 
raktártulajdonosoknál realizálódott.  
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4.5. A Gabonaintervenció létjogosultsága az Európai Unióban 

Az utóbbi években gyakran érte az a kritika az uniós gabonaintervenciót, hogy már nem tölti be azt 
a szerepet, amire létrehozták, nem stabilizálja a piacot és a gabonafélék piaci árát, nem jelent 
biztonsági hálót a piacon, tehát nem jól m�ködik a rendszer. (az LMC International Ltd [2005], a 
PRESS RELEASES [2006], JACKSON [2006] és a brüsszeli testület (FVM 2006d) véleménye 
alapján)  

Az LMC International Ltd [2005] tanulmánya szerint a keleti kib�vítéssel a rendszer eredeti célja 
megváltozott, biztonsági hálóból a bels� piaci árumozgás f� korlátozójává vált. JACKSON [2006] 
hasonló következtetésre jutott. A PRESS RELEASES [2006] tanulmánya hasonlóképpen 
vélekedett, emellett kiemelte, hogy az intervenciós rendszer léte azt eredményezi, hogy a termel�k 
intervenciós felvásárlásra termelnek. Mindannyian elkerülhetetlennek tartják a miel�bbi drasztikus 
reformot. Az EUROQUALITY [2006] tanulmánya úgy fogalmaz, hogy az intervenció egyenesen 
piactorzító hatású.  

Magyar szakembereink eltér�en vélekednek a kérdésr�l. Egyesek egyetértenek a kritikával, mások 
foggal-körömmel ragaszkodnának az intervenciós rendszer fenntartásához. POTORI – UDOVECZ 
[2006] szerint piaci zavart okoznak az intervenciós készletek. POPP -POTORI [2006a] kritikája 
egyezik az uniós nézetekkel, szerintük az intervenció miatt ma a termelésünk nem piacorientált, az 
intervenciós rendszer átalakítása segíthet ezen a problémán, enyhítheti az Unió gabonapiacára 
nehezed� bels� nyomást. FEHÉR [2005] is megfogalmazta, hogy a hatalmas hazai gabonatöbblet 
nagy zavarokat okozott a piacon, és nem jelentkezett a stabilitás, mint a CMO f� célkit�zése. Ezzel 
szemben RIEGER [2006b] és SZ�KE [2006] fontosnak tartják az intervenció fennmaradását. 
SZ�KE [2006] szerint azért jelent�s magyar szempontból a gabonaintervenció, mert megemeli a 
szabadpiaci árakat. Továbbá a drasztikus átalakítás kaotikus helyzetet teremtene a gabonapiacon, 
óriási mérték� áringadozásokkal. RIEGER [2006b] szerint a hazai termel�knek az intervenció 
jelenleg és csökkentett ár esetén is még biztonsági hálót jelenthetne. Ugyanakkor nem tartaná 
drámainak, ha megsz�nne a kukoricaintervenció. Ezzel szemben Russel Mildon, a Gabona Irányító 
Bizottság elnöke szerint a magyar intervenció már ma sem jelent biztonsági hálót. (COCERAL 
2006) 

Magyarország EU tagságú 3 éves id�szaka kit�n� lehet�séget teremt arra, hogy segítségével 
megvizsgáljam a kérdést, megcáfoljam vagy igazoljam azon állítás jogosságát, hogy a 
gabonaintervenció nem jól m�ködik. Hazánk annál is inkább alkalmas erre a feladatra, mert uniós 
tagságunk els� két évében széls�ségesen magas gabonatermés termett az országban, amely rekord 
gabona felesleget és gabona intervenciós felajánlást eredményezett. Továbbá éppen a magyar 
gabona intervenciós felvásárlás okozta a legnagyobb fejtörést az Uniónak, és tette sürget�vé az 
intervenciót érint� reformot, a kukoricaintervenció eltörlését. Ha sikerül megcáfolnom az állítást, 
akkor az azt bizonyítja, hogy az uniós gabonaintervenció jól m�ködik és van létjogosultsága az 
Unióban. A bizonyításhoz a kutatómunkám során szerzett tapasztalataimat, eredményeimet és 
következtetéseimet f�zöm logikus sorrendbe az elmúlt három év magyar történései és az 
intervenciónak tulajdonítható hatások figyelembevételével.  

� A 2004/2005. szezonban rekord gabonatermés termett Magyarországon. A gabonafélék 
piaci ára az intervenciós ár alatt realizálódott, 22 ezer forintos átlaggal. A 2004. 
novemberben induló intervenciós id�szakban jelent�s gabona felajánlás érkezett a 
Hivatalhoz. A felvásárlás a tapasztalatlanság miatt akadozott, a bizonytalanság miatt az 
intervenciós árnál alacsonyabb áron történtek szabadpiaci értékesítések. A potenciális 
intervenciós árumennyiséghez képest kevesebb gabona került intervenciós 
felvásárlásra (60 százalék). Az els� intervenciós szezon végén 3,8 millió tonna intervenciós 
gabonával rendelkezett az ország.  
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� A 2005/2006. szezon ismét rekord gabonatermés mennyiséget hozott, a szabadpiaci árak 
ismét az intervenciós ár alatt mozogtak. Nagy mennyiség� gabona intervenciós felajánlását 
tették a gabonatulajdonosok. A felvásárlás gördülékenyebben haladt, azonban a potenciális 
intervenciós árumennyiség 68 százaléka, 4,2 millió tonna gabona került intervenciós 
felvásárlásra, így a 2005/2006. szezon végén 7,2 millió tonna intervenciós készlettel 
rendelkezett az ország.  

� A 2004/2005. és 2005/2006. szezonok a rekord gabonaterméssel és a gabonafélék piaci 
árának esésével összegezhet�. A gabonaintervenció léte azonban nem engedte a 
szabadpiaci árakat olyan mértékben esni, mint amire a termésmennyiség alapján 
számítani lehetett. A gabonaintervenció tehát stabilizálta a piaci árakat. Bár nem az elvárt 
mértékben, amely az intervenciós felvásárlás bizonytalanságának és a késlekedésnek 
tulajdonítható. Feltehet�en abban az esetben érték volna el a piaci árak az intervenciós 
árszintet, ha a potenciális intervenciós árumennyiség felvásárlása megvalósul. De még így is 
biztonsági hálót jelentett a gabonapiacon.  

� A 2006/2007. szezonban megn�tt az igény a hazai gabona iránt. A szabadpiaci árak már 
az aratás után az intervenciós ár fölé emelkedtek. Az átlagosnál magasabb 2006-os magyar 
terméseredmények nem elégítették ki a belföldi és külföldi vásárlói igényeket, így az 
intervenciós készletek felé fordultak a vev�k, amely azt eredményezte, hogy az intervenciós 
raktárak lassan apadni kezdtek. A 2006/2007. szezon végére az intervenciós készletek 
megközelítették a 2 millió tonnát.  

� 2007. nyarán a kalászosok ára az egekbe szökött, még ezen az áron is óriási igény 
mutatkozott a magyar intervenciós és szabad gabona iránt, az EU többi tagállamában is.  

� Ez megcáfolja azt a feltételezést, hogy nincs igény a ”land-locked” országok 
gabonájára és ezekben a tagállamokban a jöv�ben állandósulnak a feleslegek, amely 
hosszú idej� intervenciós tárolást tesz szükségessé. Éppen a gabonaintervenció léte teszi 
lehet�vé, hogy azokban az években, amikor felesleget termel az ország, a gabonatöbblet 
kivonásra kerüljön a piacról, azokban az években pedig, amikor hiánycikk a gabona, 
felszabadításra kerüljön az intervenciós raktárakból.  

� Az EU tagállamaiban felvásárolt intervenciós gabona a továbbiakban az EU tulajdona, 
amely a kés�bbiekben bármely tagállam számára rendelkezésre áll egy gabonahiányos 
id�szakban. A jól m�ködtetett gabonaintervenció megoldja az id�járás viszontagságai 
okozta évenkénti termésingadozás problémáját nem csak tagállami, hanem uniós szinten.  

� Kutatási eredményeim igazolják, hogy a gabonaintervenciós rendszer jól m�ködik, 
betölti a szerepet, amelyre létrehozták, csökkenti a gabona árának évenkénti ingadozását, 
megakadályozza a piaci árak drasztikus esését, stabilizálja és kiszámíthatóvá teszi a 
gabonaágazatot. Még olyan körülmények között is kiállta a próbát, amelyet Magyarország 
állított elé az elmúlt három évben. Az Európai Unió szintjén a gabonaintervenció során 
felvásárolt gabona átcsoportosítása rejt lehet�ségeket. A kukorica iránti jöv�beli fokozott 
(els�sorban bioenergetikai) igény tovább er�síti a kukoricaintervenció pozícióját. 
Következésképpen a gabonaintervenciónak van létjogosultsága az Európai Unióban.  
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4.6.  Az intervenció hatásmechanizmusának elemzése klasszikus 
közgazdaságtani módszerrel  

A gabona keresleti és kínálati függvényeinek egy koordináta rendszerben történ� ábrázolása 
(Marshall-kereszt) lehet�séget ad az intervenció, mint piaci beavatkozás hatásmechanizmusának 
klasszikus közgazdaságtani módszerrel történ� elemzésére. Az elemzést beavatkozás mentes 
gabonapiaci helyzet, továbbá a KAP és az intervenció megléte esetén teszem meg, továbbá 
bemutatom, hogy az aktív és az inaktív intervenció milyen hatással van az árutulajdonosok 
kockázatára. Eredményeimet grafikonokkal szemléltetem a 38. ábra segítségével.  

Jelmagyarázat:  

D: kereslet  
S: kínálat  
D’: megváltozott kereslet  
S’: megváltozott kínálat  
P: ár  
PV: világpiaci ár  
PP: uniós piaci ár  
PI: intervenciós ár  
Q: mennyiség  
QD: uniós keresleti mennyiség  
QS: uniós kínálati mennyiség  
QD’: megváltozott uniós keresleti mennyiség  
QS’: megváltozott uniós kínálati mennyiség  

Liberalizált piac  

Liberalizált, bármiféle beavatkozástól mentes, az EU esetében KAP és intervenció mentes 
gabonapiaci állapot esetén (1. és 2. grafikonok) a világpiaci ár határozza meg az EU piaci árakat. 
Amennyiben ez az ár az egyensúlyi ár alatt található, QD mennyiséget keresnek az uniós vásárlók, 
de csak QS mennyiséget állítanak el� az uniós termel�k, a QD-QS közti mennyiség importból kerül 
kielégítésre. Amennyiben a világpiaci és uniós ár az egyensúlyi ár felett realizálódik, csak QD’ 
mennyiséget keresnek az uniós vásárlók, de QS’ mennyiséget állítanak el� az uniós termel�k, a  
QS’ - QD’ közti mennyiség exportra kerül.  

Aktív intervenció  

Egy intervencióval védett piacon az intervenciós ár el�re meghatározott ár, amelyhez képest a 
világpiaci ár lehet magasabb vagy alacsonyabb. Amennyiben a világpiaci ár a meghirdetett 
intervenciós ár alatt realizálódik (3. és 4. grafikonok), életbe lép az intervenció védelmi 
funkciója. Az intervenciós ár korlátlan mennyiségre vonatkozik, így az EU piaci árak is az 
intervenciós árszinten (PI) fognak realizálódni, ezen az áron QD gabona mennyiségre lesz 
fizet�képes kereslet, de csak QS gabona mennyiséget kínálnak eladásra a gabonatulajdonosok.  
A QS - QD közti gabonamennyiség intervenciós felvásárlás keretében kerül levezetésre.  
Az intervenciós árajánlat ily módon az egész gabonapiacra hat, közvetett módon az egész uniós 
piaci mechanizmus árképzési rendszerét támogatja. Ugyanis nemcsak az intervenció keretében 
felvásárolt áru kel el a világpiaci árnál magasabb áron (az intervenciós áron), hanem az uniós ár is 
ezen a szinten fog stabilizálódni. A beavatkozás veszélye abban rejlik, hogy ha tartósan fennáll ez 
az állapot, a magasabb ár a gabonatermelés fokozására ösztönzi a termel�ket, n�ni fog a kínálat 
(S’), ugyanakkor ezen az áron kevesebben fogják keresni a gabonát, a kereslet csökken (D’).  
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38. ábra: A gabonaintervenció hatásmechanizmusának klasszikus közgazdaságtani módszerrel történ� szemléltetése 

(Forrás: Saját szerkesztés) 
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Ennek következtében az intervenciónak nagyobb mennyiséget kell kivonni a piacról az intervenció 
eszközével (QD’-QS’ közti gabonamennyiséget), vagyis a beavatkozás piactorzító hatású. 
Hangsúlyozom, hogy ez a súlyos hatás abban az esetben érvényesül, amennyiben a világpiaci ár 
tartósan az intervenciós árszint alatt realizálódik. Továbbá megoldhatja a negatív hatást, ha a 
piacszabályozási eszközhöz kínálatnövelés korlátozása eszközt társítanak.  

Inaktív intervenció  

Fentiekt�l eltér� folyamat játszódik le, amikor a világpiaci ár az intervenciós ár felett 
realizálódik (5. és 6. grafikonok). Ennek oka lehet egyrészt a termésmennyiség világviszonylatban 
és uniós szinten történ� csökkenése (S’), másrészt a kereslet növekedése (D’). Az els� esetben a 
kínálati függvény balra, a második esetben a keresleti függvény jobbra eltolódik. El�bbinek 
lehetünk tanúi a 2007/2008. gazdasági évben, amikor a kedvez�tlen id�járási tényez�k okozták a 
kínálat csökkenést, az utóbbinak pedig a 2006/2007. gazdasági évben, amikor a közel változatlan 
gabonakínálat mellett a gabona bioenergetikai célú felhasználása a kereslet emelkedéséhez vezetett. 
Mindkét esetben az EU belpiaci árak a világpiaci árszinten alakulnak, az intervenció inaktív piaci 
szerepl� marad. A kínálat csökkenése esetén (5. grafikon) az EU termel�k kevesebb terméket (QS’ 

mennyiséget) kínálnak eladásra a piacon, a kereslet növekedése esetén a fogyasztók nagyobb 
mennyiséget keresnek megvételre (QD’ mennyiséget). A kínálat csökkenés és kereslet növekedés 
mértékét�l függ�en az uniós gabona kínálati mennyiség a keresleti mennyiség alatt és felett is 
alakulhat. Ett�l függ�en a felesleg exporttal, a hiány importtal kerülhet kielégítésre.  
Az 5. grafikonokon az az eset kerül ábrázolásra, amikor a kínálatcsökkenés olyan mérték�, hogy a 
piaci árat az intervenciós árszint fölé tolja, azonban az uniós termel�k kínálata még az uniós 
fogyasztók kereslete alatt van, ekkor az export szükséglet a korábbi QS - QD szintr�l QS’ - QD szintre 
csökken. A 6. grafikonokon azt az esetet mutatom be, amikor a kereslet növekedés olyan mértéket 
ölt, hogy az meghaladja a kínálatot. Ebben az esetben importigény lép fel, amelynek mértéke QD’-
QS mennyiséggel egyenl�.  

Az árutulajdonosok kockázata aktív és inaktív intervenció esetében  

A gabonatulajdonos árkockázata attól függ, hogy a piaci ár hol realizálódik az intervenciós árhoz 
képest, azaz aktív avagy inaktív intervenciós piaci helyzet adódik.  

Aktív intervenció esetében a világpiaci ár az intervenciós ár alatt van, az uniós árat az intervenció 
intézménye az intervenciós ár közelében tartja. Ebben az esetben az árutulajdonosok árkockázata 
minimális, mivel az intervenció intézménye korlátlan árumennyiségre garantálja az intervenciós 
árat, így az uniós piaci ár is ekörül realizálódik. Amennyiben az uniós piaci ár az intervenciós ár alá 
csökken, és elmozdul az alacsonyabb világpiaci ár irányába, az árutulajdonos számára az 
intervenciós id�szakon belül lehet�ség van az intervencióban való részvételre. Így gabonájáért 
megkapja az intervenciós ár körüli vételárat.  

Inaktív intervenció esetében a piaci ár az intervenciós árszint felett stabilizálódik.  
A gabonatulajdonos árkockázata ebben az esetben nagyobb (a világpiaci ár és az alacsonyabb 
intervenciós ár közti különbség), de csak az intervenciós árszintig kockáztat.  

Összefoglalva, a gabonaintervenció hatásmechanizmusát nem csak az intervenció keretében 
felvásárolt árun fejti ki, hanem közvetett módon az egész gabonapiaci mechanizmus árképzési 
rendszerét megtámogatja, így nem csak a támogatásban közvetlenül részt vev�k, hanem az összes 
kínálati pozícióban lév� szerepl� (gabonatulajdonos) élvezi annak biztonságot adó hatását. 
Gabonafelesleg esetén a világpiaci ár intervenciós ártól történ� eltérése határozza meg, hogy az 
intervenció mennyire vonzó alternatívája az exportnak.  
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4.7. Új és újszer� tudományos eredmények  

Értekezésem újszer�ségét az adja, hogy ebben a formában még senki nem tárta fel az intervencióval 
kapcsolatos folyamatokat és összefüggéseket. Kutatási eredményeim alapján új és újszer� 
tudományos eredményeimet az alábbiak szerint összegzem:  

� Az EU csatlakozásunk el�tti magyar felvásárlás a piaci viszonyokba való beavatkozás 
egy el�re nem rögzített, eseti formája volt, amely nem felelt meg az elméleti intervenció 
követelményeinek.  

� Prognózisom szerint 2015-ig változatlan intervenciós mechanizmus esetén sem emelkedne 
az EU-25 átlagos intervenciós készlete 10 millió tonna fölé. A kukoricaintervenció 
eltörlése esetén a készlet 6-7 millió tonnán, csak búzaintervenció fenntartása esetén pedig 5-
6 millió tonnán stabilizálódna.  

� Egy átlagos termés� évben, a jelenlegi hazai bels� felhasználási állapotok mellett évente 
3,15 millió tonna potenciális intervenciós árualap keletkezik az országban. A szabadpiaci 
ár és az intervenciós ár viszonya határozza meg, hogy a potenciális intervenciós árualapnak 
tekinthet� felesleg exportra kerül vagy az intervenció irányába teljesül.  

� A csatlakozásunkat követ� els� két évben 6,5 és 6,2 millió tonna volt a potenciális 
intervenciós árualap, azaz az els� évben 2,6, a második évben 2,0 millió tonna gabona 
intervenciós felvásárlása nem valósult meg.  

� A megvalósult intervenciós felvásárlás az EU csatlakozást követ� els� két évben 55-55 
milliárd forint pótlólagos bevételt eredményezett a gabonaágazatnak. A tökéletes 
intervenció további 45 és 41 milliárd forint többletbevételt jelentett volna az ágazatnak a 
két vizsgált szezonban.  

� A pesszimista, kell�en megalapozatlan magyar gabonapiaci és intervenciós el�rejelzések is 
hozzájárultak az EU gyors, intervenciót- korlátozó döntéseihez.  

� A készlethalmozódásra hivatkozva nem indokolt a gabonaintervenció 
(kukoricaintervenció) szigorítása.  

� A gabonaintervenciós rendszer jól m�ködik és betölti a biztonsági háló szerepet.  
Az értekezés érvekkel alátámasztja az intervenció létjogosultságát.  
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5. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK  

„Megtanultam, hogy a siker nem annyira 
azon a pozíción mérhet� le, amit valaki elért 
az életben, hanem inkább a nehézségeken, 
melyeket leküzdött, miközben megpróbált 
sikert elérni.”  

(Booker T. Washington) 

Kutatómunkám alapján levonható KÖVETKEZTETÉSEIM az alábbiak:  

1. Az Európai Unió gabonapiacára vonatkozó következtetéseim: 

� Az Európai Unió bels� piacán a több évtizedes er�feszítések, egységes szabályozók, óriási 
pénzügyi ráfordítások ellenére az egységes piac integrációs szintje alacsony szint�.  

� A KAP által hangoztatott azonos intervenciós ár és a termékek szabad áramlása feltételezné, 
hogy az Unión belül a régiók specializálódnak, minden területen azzal foglalkoznak, ami a 
leghatékonyabb (kihasználva a komparatív el�nyöket). Ez azonban nem teljesül.  

� Az Unió tagállamai természeti és környezeti lehet�ségeik függvényében gazdálkodnak, s bár 
egységes intervenciós ár m�ködik az Unióban, a szabadpiaci árak régiónként és a tagállam 
elhelyezkedése alapján különböz�ek, az árszint kiegyenlít�dés nem figyelhet� meg. A tengeri 
kiköt� megléte vagy hiánya, annak távolsága a szállítani kívánt gabonától, azaz a szállítási 
költségek, jelent�sen befolyásolják a gabona árát, a gabona min�sége mellett.  

� A tagállamok más-más gabonaféléb�l rendelkeznek felesleggel és hiánnyal.  

� Elméletileg az Unió minden vásárlója megtalálhatná a számára szükséges gabonát, a 
legoptimálisabb min�ségben és mennyiségben. (Ennek igazolásához további vizsgálatok 
szükségesek.)  

� Ez mégsem teljesül, aminek oka, hogy a gabona Unión belüli áramlása sem megfelel�, az 
Unió tagállamaiban nem m�ködik megfelel�en a logisztika. A felesleggel rendelkez� 
országok által megtermelt gabona nem áramlik a hiányos régiók felé. A gabonahiánnyal 
küzd� országok inkább Unión kívüli gabonát vásárolnak, holott az intervenciós készletek 
emelkedésének problémáját intézkedéssel és logisztikával meg lehetne oldani.  

� A 2004-es b�vítés óta az Unió gabonapiaca átalakult. Már nem gabonadeficites tagállam 
csoportosulás, hanem nettó gabonaexport�r.  

2. A magyar gabonapiacra vonatkozó következtetéseim:  

� Magyarországon a gabona vetésterülete állandó. A búza és a kukorica termesztése évek óta 
1-1 millió hektárt meghaladó területen történik. Magyarország kukoricatermesztés 
szempontjából kilóg az uniós tagállami átlagból, mert kimagasló a kukoricaterm� terület 
részaránya a vetésszerkezetben.  

� A gabona termésátlagok évenként jelent�sen ingadoznak, tendenciájukat tekintve növekv�k. 
Terméseredményeink a világ átlaghoz képest kedvez�bb, az uniós átlaghoz képest 
kedvez�tlenebb képet mutatnak.  
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� A gabona termesztése és felhasználása közötti különbség egyre n�, egyre nagyobb 
felesleggel rendelkezik az ország. Ennek oka, a gabona bels� felhasználásának csökkenése, 
amely az állattenyésztés takarmány felhasználás csökkenés rovására írható.  

� Lehet�ségünk a gabonafelesleg levezetésére a célpiac igényeinek megfelel�, min�ségi 
gabona el�állítása és exportálása. 2004 óta további alternatívát jelent az intervenció.  

� Az intervenció hatással van a piaci szerepl�k export értékesítési magatartására.  
A csatlakozásunkat követ� két évben az export mennyisége elmaradt a várttól, az export egy 
része nem egy másik állam, hanem az intervenció irányába teljesült. A következ� két évben 
az export értékesítés a várttól magasabb értéket mutat, amely arra enged következtetni, hogy 
az intervenció hatására az export értékesítésre késleltetve kerül sor.  

� A csatlakozás el�tt azt prognosztizálták, hogy hazánkban nem várható nagy mennyiség� 
intervenciós készlet, a termelés 7 százalékának megfelel�, éves szinten 800 ezer tonna 
termény intervenciós felvásárlását jósolták. Ezt megcáfolva a 2004/2005. és a 2005/2006. 
években jelent�s gabonaintervenció történt, a kukorica f� felvev� piaca az intervenció lett.  

� A gabonaintervenció a 2004/2005. és 2005/2006. gazdasági években aktív, a 2006/2007. 
gazdasági évben inaktív piaci szerepl� volt.  

� A csatlakozás hozta intervencióval a gabonaágazat helyzete stabilizálódni látszott.  

� Hazánk EU csatlakozásáig a gabonafélék évenkénti áringadozása nagyobb mérték� volt, 
amely a kínálat mértékét�l függött. EU csatlakozásunk után az intervenciós rendszer 
hatására ez az ingadozás mérsékl�dött.  

� Megfigyelhet� továbbá, hogy az intervenciós rendszer életbe lépése óta a búza és a kukorica 
termel�i árai közötti különbségek csökkentek, sokszor azonos árszinten mozognak.  

3. Következtetések az Európai Unió gabonaintervenciós rendszerére:  

� Feltételezhet�, hogy a piaci szerepl�k intervenciós magatartása ésszer�. Abban az esetben 
kerül az áru intervencióra, ha az intervenciós ár a szabadpiaci ár felett realizálódik. Továbbá 
hosszabb távú kapcsolatok vannak a piacon (h�ségesek a korábbi vev�khöz), így néhány 
termel� az alacsonyabb piaci ár ellenére lemond az intervenció extra profitjáról.  

� Ennek megfelel�en a tényleges felvásárlás a racionálisnak t�n� felvásárlás 70 százaléka. 
Következésképpen az intervenció soha nem lehet tökéletes. 

� Ha sok a gabona a piacon, az intervenció meggátolja az árak drasztikus esését, az 
intervenció a szabadpiaci árakat az intervenciós ár közelében tartja.  

� Amennyiben kevés a gabona a piacon, a világpiaci árak szabnak fels� határt az áraknak (és 
ahogy jelenleg látjuk, határ a „csillagos ég”), az intervenció inaktív szerepl�, szerepe abban 
rejlik, hogy a korábbi években felvásárolt gabona felszabadítható az intervenciós 
raktárakból, és az esetleges gabonahiányt mérsékelheti.  

� Az intervenció mérsékeli a gabonaárak évenkénti ingadozását azáltal, hogy lefelé nem 
engedi esni az árakat. Így kiszámíthatóbbá teszi a gabonapiacot.  

� Az intervenció közvetett módon befolyásolja az intervenció keretében felvásárlásra nem 
kerül� tételeken elérhet� árbevételt is, mivel az intervenciós ár közelében tartja a 
szabadpiaci árakat. Az intervenció a teljes megtermelt gabonamennyiségen kifejti hatását.  
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4. Következtetések a kukoricaintervenció eltörlésének lehetséges következményeire:  

� A kukoricaintervenció eltörlése Magyarország (és a kukoricatermesztésben jelesked� többi 
tagállam) termel�it sújtja.  

� A kukoricaintervenció eltörlése befolyásolja a kukoricatermeszt�k pénzügyi helyzetét.  

� A kukorica intervenció megszüntetése hatással lehet a kukorica vetésterületének 
alakulására. A vetésterület csökkenést az etanol-gyártás alapanyag-szükséglete fogja 
meghatározni.  

� A kukorica term�terület csökkenésével párhuzamosan egyéb (intervenciós) gabona 
vetésterületének növekedése várható, tehát átalakul a gabonafélék vetésszerkezete.  

� Az intézkedés nem hozza meg a várt eredményt, mert az egyéb gabona feleslege n�, amely 
csak az intervencióban válik levezethet�vé. Az intervenciós készletek csökkenésére irányuló 
uniós várakozás nem garantálható.  

� Az intézkedés összességében újabb problémákat okozhat, mint a gabonapiaci egyensúly és a 
gabonapiac kiegyensúlyozottságának felborulása.  

� Az EU f� mottója a „kiszámíthatóság”, amely a kukoricaintervenció eltörlésére irányuló 
intézkedések kapcsán meginogni látszik.  

5. A gabonaintervenció fenntartásával kapcsolatos következtetéseim:  

� A világ gabona felhasználása folyamatosan növekszik. Egyre inkább terjed a gabona 
(els�sorban kukorica) bioenergetikai célú felhasználása, így egyre több gabonára 
(kukoricára) lesz szükség az igények kielégítésére.  

� A tendenciák hosszú távon esetleges kukoricahiányt jeleznek. Környezetvédelmi 
szempontok és az olajválság rémhíre is a kukorica bioenergetikai irányú felhasználásának 
szükségességét jelzik.  

� Az Európai Unió eközben a gabona (f�képpen kukorica) termésmennyiségének 
visszaszorítása irányába tesz lépéseket.  

� Az Unió keleti kib�vítése el�tt megindult az intervenciós készletek fokozatos 
csökkenésének folyamata. Ez egyrészt a rozs intervencióból történ� kivonásának, másrészt 
az intervenciós ár csökkentésének volt az eredménye. A keleti kib�vítéssel ismét emelkedni 
kezdtek az intervenciós készletek.  

� A kukoricakészletek az Unió megfogalmazásában „drasztikusan” emelkedtek a keleti 
kib�vítéssel, mert korábban nem is volt az Unióban kukoricaintervenció.  

� Az Unió a 2007-ben csatlakozott országoktól Magyarországhoz hasonló intervenciós 
magatartást várt, ezért elkerülhetetlennek tartotta a kukoricaintervenció eltörlését a 
készletek további halmozódása elkerülése érdekében.  

� Az Unió a készletemelkedés hatására a 2003-as reform után 3 évvel, a tervezettnél 
korábban, ráadásul a gabonaszezon közepén, a felvásárlási id�szak megnyílása el�tt néhány 
hónappal hozott olyan jelent�s döntéseket, mint a kukorica intervenció megszigorítása és 
eltörlése. Jogosan gondolhatjuk, hogy az intézkedés a 2004-ben és a 2007-ben csatlakozott 
országok ellen irányul.  
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� Az Unió érve a szigorításra a készletemelkedés mellett, hogy az intervenciós rendszer már 
nem jelent biztonsági hálót, nem tölti be a neki szánt szerepet. Már nem csak biztonsági 
háló, hanem egy értékesítési csatorna.  

� Véleményem szerint a 2004-es és 2005-ös rekordtermés EU csatlakozás/b�vítés nélkül is 
piaci zavart okozott volna a gabonapiacon.  

� A közép-kelet-európai országok csatlakozása rávilágított arra, hogy széls�séges id�járási 
viszonyok mellett a gabona termésmennyisége ingadozik, számítani kell rekord termés� és 
gabonahiányos évekre, az intervencióra felajánlott gabona volumene ennek megfelel�en 
ingadozhat (az ár függvényében).  

� A gabonaintervenció éppen a keleti kib�vítéssel nyerte el eredeti rendeltetését.  

� A gabonaintervenció (beleértve a kukoricaintervenciót is) fenntartása ésszer� és 
szükségszer�.  

� A gabonaintervenció egy jól m�köd� rendszer, amely biztonsági hálót jelent az EU 
gabonapiacán.  

6. Következtetések a gabonaintervenció további m�ködtetésére:  

� Az intervenció keretében felvásárolt gabona tárolására hosszabb ideig is szükség lehet 
(addig, amíg nem lesz újra gabonahiányos év).  

� Az MVH 2006-ban új raktárbérleti rendszert alakított ki (amelyben megsz�nt a 
rendelkezésre tartási jutalék). Fél�, hogy ilyen feltételek mellett nem lesz igény az 
intervenciós raktározásra, nem lesz elegend� hajlandó kapacitás az országban egy 
ismételten jelentkez� „intervenció-éhes” id�szakban.  

� Raktárkapacitás kihasználtságunk a felvásárlások el�tt rosszabb, a felvásárlási id�szak vége 
felé kedvez�bb képet mutat. A 2006 nyarától az intervenciós értékesítési hullám óta, a 
hosszú távú raktárlekötések következtében kedvez�tlen a kapacitás kihasználtságunk.  

� Az elmúlt id�szakos raktárépítési és - korszer�sítési beruházások megtérülése a kukorica 
intervenció megsz�nése esetén veszélybe kerül.  

7. Összefoglaló következtetések  

� A gabonaintervenciós rendszer eltörlésének szükségességét a 2006. második felét�l 
megmutatkozó piaci történések megkérd�jelezik. Az EU és a világpiaci feltételek drámaian 
megváltoztak, a piaci árak az egekbe szöktek, ilyen feltételek mellett nincs igény az 
intervencióra, további készlethalmozódástól sem kell tartani. A jelenlegi piaci helyzet kiváló 
alkalom arra, hogy az EU kivárjon, az intervenció azonnali, meggondolatlan szigorítása 
helyett átgondoltam döntsön a gabonaintervenció további sorsáról. Úgy is fogalmazhatok, 
hogy az Unió a jelenlegi helyzettel id�t nyert.  

� A megváltozott körülmények között az intervenció újszer� szerephez juthat, amely további 
el�nyökhöz juttathatja az Európai Uniót.  

� Az intervenció fenntartása jelen helyzetben is indokolt, egy esetleges áresés esetén 
biztonsági háló szerepet tölthet be a gabonapiacon.  
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Kutatómunkám alapján az alábbi JAVASLATOKAT teszem:  

1. Az Európai Unió gabonapiacára vonatkozó javaslataim: 

� Javasolt a gabona Unión belüli elosztásának, áramlásának segítése, a felesleggel rendelkez� 
tagállamok árujának tudatos irányítása a hiányos régiók felé. Ehhez a logisztika célirányos 
fejlesztése adhat megfelel� alapot.  

� Javasolt a gabonára vonatkozó küls� megállapodások újragondolása. A kukorica importot 
ösztönz� „Abatimento” rendszer újratárgyalása lenne indokolt, mivel a megállapodás óta 
megváltozott az EU bels� piaca, kukoricapiaci helyzete. 

2. A magyar gabonapiacra vonatkozó javaslataim:  

� A magyar gabonafelesleg mérséklését a hazai felhasználás növekedése oldaná meg.  

� A hazai gabonafelesleg levezetésére javasolt a célpiac igényeinek megfelel�, min�ségi 
gabona el�állítása.  

� Javasolt az állattenyésztés fejlesztése, versenyképességének növelése.  

� Javasolt a bioenergetika fejlesztése, bioüzemanyag- gyárak igényeinek megfelel� kukorica 
el�állítása.  

3. Javaslatok az Európai Unió gabonaintervenciós rendszerére:  

� Javaslom a gabonaintervenciós rendszer fenntartását. Ennek további részletei az 5. pont 
alatt részletezem.  

4. A kukoricaintervencióval kapcsolatos javaslatom:  

� Javaslom a kukoricaintervenció további fenntartását. Ennek további részletei az 5. pont alatt 
részletezem.  

5. A gabonaintervenció fenntartásával kapcsolatos javaslataim:  

� Javasolt az intervenciós reform újragondolása. Javasolt a világban várható tendenciák és 
igények nyomon követése, az intervenciós intézkedések kiigazítása az esetleges gabona/ 
kukoricahiány elkerülése érdekében.  

� Javasolt a gabonaintervenció (beleértve a kukoricaintervenciót is) további fenntartása  

� Indokolt lehet az intervenciós körbe tartozó gabonafélék intervenciós árának újragondolása, 
a világon tapasztalt tendenciák figyelembevételével. Lehet�ségek:  

� Termékenként különböz� intervenciós ár alkalmazása. Ezzel lehet�ség nyílna a 
vetésszerkezet fogyasztáshoz igazodó befolyásolására.  

� Évenként eltér� intervenciós ár alkalmazása a piaci tendenciák figyelembevételével.  

� A 2004/2005. és 2005/2006. évhez hasonló piaci helyzet esetén a kukorica 
intervenciós árának átmeneti csökkentése megoldaná a problémákat és nem járna 
azokkal a veszélyekkel, mint amivel az intervenciós felvásárlás eltörlése.  
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� Nem javaslom a tagállamonként különböz� intervenciós ár és a deficites területekre 
korlátozott intervenció alkalmazását, mert ez diszkriminációt jelentene a tagállamok között. 
Azt sugallná, hogy az egyik tagállam termel�je jogosult a megfelel� jövedelemhez, míg a 
másiké nem, amely a tagállamok között konfliktushoz vezethetne.  

6. Javaslatok a gabonaintervenció további sikeres m�ködtetéséhez:  

� Javasolt a gabona min�ségi követelményeinek újragondolása, a hosszabb távú biztonságos 
tárolás szempontjainak figyelembevételével.  

� Javasolt a tárolás körülményeinek újragondolása, a raktárakkal szemben támasztott 
követelmények újrafogalmazása a biztonságos (hosszú távú) tárolás feltételeinek biztosítása 
érdekében.  

� Javasolt egy modern, piaci és intervenciós helyzethez egyaránt rugalmasan alkalmazkodni 
tudó intervenciós raktározási és bérleti rendszer kialakítása. Ehhez a közraktárak 
intervencióban történ� közrem�ködését megoldásnak gondolom.  

� Javasolt a hosszabb távú raktárlekötések kialakítása, ugyanis az áttárolási költség olyan 
költségtényez�, amelyet az Unió nem térít meg a tagállamnak.  

7. Összefoglaló javaslat  

� Jelenleg semmi nem sürgeti a kukoricaintervenció (vagy a teljes gabonaintervenció) 
eltörlését, ezért javasolt alaposabb vizsgálatok és elemzések elvégzése, amely lehet�séget 
teremt egy új, a XXI. században, 27 tagállam esetében is eredményesen m�ködtethet� 
gabonaintervenciós rendszer kialakítására.  

Értekezésem keretei nem tették lehet�vé a téma teljes kör� vizsgálatát, voltak olyan területek, 
amelyeket csak érint�legesen vizsgáltam és értékeltem. Ilyen területek például az intervenció 
keretében felvásárolt gabona tárolásával kapcsolatos kérdések, az árfolyamváltozás hatásainak 
vizsgálata, a késlekedés hatása az intervenciós értéktöbbletre, a közraktárak lehetséges aktív 
szerepvállalása a gabonaintervencióban. Mindezek mellett következtetéseimmel és javaslataimmal 
is rámutattam a téma további lehetséges kutatási területeire. Kutatómunkám gyakorlati 
alkalmazhatósága egyrészt az intervencióval kapcsolatos ismeretek továbbadásában rejlik, másrészt 
útmutatást jelenthet a gabonaintervenció további sikeres m�ködtetéséhez.  
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 

„Kevés olyan élvezet van a világon, mely 
valódi és �szinte, kivéve a jól végzett 
munkában lelt örömöt.”  

(John Tillotson) 

Értekezésemet a gabonapiaci szabályozás egyik eszköze, a gabonaintervenció témában írtam. 
Témaválasztásomat az motiválta, hogy az elmúlt id�szakban a gabonaintervenció az Európai 
Unió agrárszakemberei figyelmének középpontjába került és komoly lépések kezd�dtek a rendszer 
drasztikus megreformálására, miközben úgy véltem, hogy nem annyira kritikus a helyzet, és magyar 
oldalról érdekünk a rendszer fenntartása. A gabonatermeszt�ink és a gabonaágazat érdekeit szem 
el�tt tartva szerettem volna minél részletesebben és pontosabban megismerni a rendszert, az Unió 
által kifogásolt magyar felvásárlási magatartást és ennek hatásait Magyarország és az Unió 
költségvetésére, továbbá az intervenció hatását a gabonaágazatra.  

A gabonaintervenció a piaci zavar elkerülését hivatott szolgálni, valamint a gabonatulajdonosokat 
megfelel� jövedelemhez kívánja juttatni. Ezt úgy biztosítja, hogy amennyiben a piacon sok a 
termék, a kínálat meghaladja a keresletet, a szabadpiaci árak az intervenciós ár alatt realizálódnak. 
(Magyarországon ennek lehettünk tanúi a 2004/2005 és 2005/2006. gazdasági években.)  
Az intervenciós ár révén az Unió a legmagasabb árat kínáló vev� a piacon, így a 
gabonatulajdonosok élnek az intervenció lehet�ségével, terméküket nem értékesítik a nyomott piaci 
áron, hanem kivárnak és felajánlják intervencióra. Már ez a lépés is elegend� ahhoz, hogy a piacon 
a kínálat csökkenjen, a nyomott piaci árak emelkedjenek és az intervenciós ár közelében 
realizálódjanak. Kinek jó ebben az esetben az intervenció? Ha megbontjuk az intervenció 
haszonélvez�it és veszteseit, a felhasználó magasabb árat kénytelen fizetni a gabonáért, tehát neki 
kedvez�tlen a beavatkozás. A gabonatulajdonos azonban ezáltal több bevételre tesz szert, számára 
kedvez a helyzet. Emellett természetesen vannak kiadásai a tagállamnak (tárolási díj, termék árának 
el�finanszírozása, kamatköltségek, áttárolás költsége, stb.) és az Uniónak is (vételár, tárolási díj, 
kamatköltségek, stb.). Továbbá a gabonaintervenció hatására nem alakulnak ki a piacon kaotikus 
állapotok, az intervenció megoldja a gabonapiac problémáját, a gabonatulajdonosok megfelel� 
jövedelemhez jutnak, a gabonaágazat amellett, hogy nyereséget könyvel el, stabil marad.  

Amennyiben a piacon kevés az áru, a kereslet meghaladja a kínálatot, a szabadpiaci árak felfelé 
kúsznak és az intervenciós ár felett realizálódhatnak (Magyarországon 2006/2007. gazdasági évben 
ez történt és az el�rejelzések szerint a 2007/2008-as évben is ez várható). Az intervenció nem 
vonzza a gabonatulajdonosokat, hiszen a piacon magasabb árat kaphatnak a gabonáért. Ebben az 
esetben az intervenció inaktív piaci szerepl� és nem kerül sor felvásárlásra. Ellenben az intervenció 
keretében tárolt áru iránt megn� a kereslet, ahonnan a mindenkori szabályoknak megfelel�en (és 
nem elfelejtend�, hogy az intervenciós áru nem kerülhet alacsonyabb áron a közösségi piacra, mint 
a mindenkori piaci ár!) lehet kivonni. Elméletileg ezzel n� a kínálat a piacon, így nem engedi 
„elszaladni az árakat” (bár kétségtelen, hogy a világpiac az árak f� mozgatója, így az igazi el�ny 
ebben az esetben, hogy lesz elég gabona az adott térségben). A korábbi években intervenció 
keretében átvett gabona értékesítésre kerül, az intervenciós árnál magasabb áron, ami azt 
eredményezi, hogy a hazai és uniós költségvetésbe visszaáramlik a pénz, ezzel részben vagy 
teljesen megtérülnek a korábbi kiadások, akár extra profitra is szert tehet az Unió. Az intervención 
igazából csak az Unió nyerhet vagy veszíthet, mivel a tagállam az értékesítés után az eredeti 
intervenciós vételárat kapja meg függetlenül attól, milyen áron kelt el az áru.  

Értekezésemben a gabonaintervenciót a világpiaci tendenciák, a gabonatermesztés és felhasználás, 
a piaci árak változásának összefüggésében vizsgáltam. A magyar gabonaintervenciót elhelyeztem 
az Unió gabonaintervenciójában, valamint modellszámítást és hatásvizsgálatot folytattam a rendszer 
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minél pontosabb megismerése érdekében. Kutatómunkám során kapott eredményeimet az alábbi hét 
pontban összegzem.  

1. Tendenciák a világon  

Magyarország gabonatermesztését elhelyeztem a világ gabonatermesztésében, mivel a világ 
tendenciáinak figyelembevételével kaphatunk pontos választ a hazai történésekre. A világ 
tendenciáit tanulmányozva kimutattam, hogy a gabonatermesztése 1990-t�l stabil, az összes gabona 
vetésterület szempontjából kissé csökken�, a megtermelt összes gabona mennyisége szempontjából 
növekv� tendenciát ír le. A világon a vizsgált id�szakban évente átlagosan 688 millió hektáron 
termesztenek gabonát, a megtermelt összes gabona termésmennyisége 2 milliárd tonna. 
Magyarország részesedése a világ gabona vetésterületében 0,4, az EU vetésterületében 5-8 százalék 
körüli, hozzájárulásunk a világ teljes gabona kibocsátásához 0,6 százalék, az Unió kibocsátásához 6 
százalék. Hazánk vetésszerkezete különbözik az Európai Unió vetésszerkezetét�l, nálunk ugyanis a 
kukorica szerepe meghatározó, hasonlóan az USA vetésszerkezetéhez. A hazai termésmennyiségek 
vizsgálatakor a világ adataihoz képest kedvez�bb, az Unió adataihoz képest kedvez�tlenebb 
eredményt kaptam, mint amire a term�terület adataiból következtetni lehetne.  

A gabona termésmennyiség növekedését a ráfordítások növelése által el�idézett terméshozam 
emelkedése okozza. Ezzel párhuzamosan, de ennél nagyobb ütemben növekszik a világ gabona 
felhasználása is. Ez egyrészt a növekv� népességgel magyarázható, több gabonát használunk fel 
közvetlenül vagy közvetve élelmezési célra. Másrészt egyre inkább terjed a gabona (els�sorban 
kukorica) bioenergetikai célú felhasználása, amelyet a környezetszennyezés visszaszorítása, 
valamint az esetleges olajválság ösztönöz. Az el�rejelzések szerint egyre több kukoricára lesz 
szükség az igények kielégítésére.  

2. Magyarország gabonatermesztése és gabona felhasználása  

Kutatásaim során kimutattam, hogy Magyarországon az összes gabona vetésterülete viszonylag 
stabil, az összes gabona termésmennyisége er�sen ingadozó képet mutat. A vizsgált id�szakban 2,7-
3 millió hektárról átlagosan 12,3 millió tonna gabonát takarítunk be (a két széls� érték a vizsgált 
id�szakban 14,0 millió tonnára emelkedett. Legjelent�sebb gabonanövényeink a búza és a kukorica, 
amelyeket évek óta összesen 2,1-2,3 millió hektáron vetünk, általában mindkét növényt 1 millió 
hektárt meghaladó területen. Termésmennyiségük a közel kiegyenlített vetésterület ellenére a 
kukorica jelent�s fölényét mutatja, amely a hozam-eltéréssel magyarázható. A kukorica átlagosan 
50 százalékot képvisel a teljes hazai gabona termésmennyiségben.  

Bels� gabona felhasználásunk a vizsgált id�szakban 9 millió tonnáról 8 millió tonna alá csökkent, 
amely vizsgálataim szerint els�sorban az állatállomány csökkenése által el�idézett takarmány 
felhasználás mérsékl�dés rovására írható. Ezek a számok egyértelm�en jelzik, hogy hazánk jelent�s 
mennyiség� gabonatöbblettel rendelkezik. A felesleg egyrészt exporttal válik levezethet�vé, 
másrészt az intervenció nyújt további alternatívát a felesleg id�leges levezetésére. Az elmúlt 
id�szakban az exportot a tengeri kiköt� hiánya, a gyenge logisztikai adottságok és az uniós 
megállapodások nehezítették. Egy intervencióval védett piacon az intervenciós ár biztonsági háló 
funkciót tölt be, amennyiben a piaci ár ennél alacsonyabb szinten realizálódik, az intervenció 
keretében kerülhet levezetésre a gabonafelesleg.  

3. Gabonafelvásárlások Magyarországon  

Magyarországon az EU csatlakozás el�tt is voltak gabonafelvásárlások (úgynevezett garantált áras 
és „intervenciós” felvásárlások), ezek azonban különböztek az uniós intervenciótól. Ezekre el�re 
nem tervezett módon, ad-hock jelleggel került sor, így nem volt kiszámítható és tervezhet� sem a 
beavatkozás. A kutatás eredményei alapján azok az évek, amikor egyáltalán felvásárlásra került sor, 
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átlagon felüli, de nem rekord termés� évek voltak, s�t a felvásárlási árak alakulása sem indokolta az 
állami beavatkozást.  

Magyarország 2004-ben vált az Európai Unió tagjává, azóta az uniós norma szerinti 
gabonaintervenció alkalmazása vált lehet�vé a hazai gabonatulajdonosok számára is.  
Az intervenciós rendszer lényegéb�l adódóan az Unió korlátlan mennyiség� gabona megvételére 
vállal garanciát el�re meghirdetett intervenciós áron. A szabadpiaci árak a 2004. évi aratástól 2006. 
nyaráig az intervenciós ár alatt realizálódtak, majd 2006. nyarán fölé emelkedtek, és jelenleg is 
magas szinten állnak. A 2004-es aratáskor tehát termel�ink már tudatában voltak a novemberben 
induló intervenciós rendszer és a garantált 101,31 EUR/tonnás ár (~25 ezer forint) létezésének. 
Logikus lett volna t�lük az a magatartás, hogy nem értékesítik terméküket a szabadpiacon, hanem 
kivárják az intervenciót. A felvásárlási adatok azonban azt mutatják, hogy az aratást követ� három 
hónapban nagy mennyiség� gabona (az adott évben értékesített búza 72, kukorica 84 százaléka) 
cserélt gazdát a piacon tonnánként 20-22 ezer forintos áron. Ha az els� évi magatartást az 
ismerethiány rovására is írjuk, a következ� szezonban sem viselkedtek racionálisabban a termel�k: 
az értékesített búza mennyiség 49, kukorica mennyiség 76 százaléka az aratást követ� három 
hónapban cserélt gazdát, tonnánként 19-21 ezer forintért. Mindez azt igazolja, hogy a hazai 
termel�k nem bíztak az intervenció nyújtotta árgaranciában, így értékesítési magatartásuk a korábbi 
években megszokott módon zajlott a csatlakozást követ�en is. Az export alakulását viszont 
jelent�sen befolyásolta intervenció, úgy is fogalmazhatunk, hogy az export egy része nem egy 
másik állam, hanem az intervenció irányába teljesült.  

Ennek ellenére a hazai intervenciós felajánlás és felvásárlás a csatlakozásunkat követ� két évben 
jelent�s mérték� volt, a felajánlások 77-80 százaléka került a közvetít�kön, keresked�kön keresztül, 
és csupán 20-23 százaléka a termel�kön keresztül az intervenciós raktárakba. 2004/2005-ben a 
megtermelt gabona 23 százaléka, a második évben 26 százaléka került intervenciós raktárba. 
További érdekesség, hogy az els� évben a teljes felvásárolt gabona 58 százalékát adta a kukorica, 
39 százalékát a búza, a következ� évben a kukorica 76 százalékos arányt képviselt a 22 százalék 
búza mellett. A felvásárlási folyamatának késlekedését a felvásárlási hátralék segítségével 
elemeztem. Megállapítottam, hogy az aktív intervenciós években november-februári id�szakában 
intenzíven n�tt a hátralék, majd a felvásárlási id�szak végéig folyamatosan csökkent, nulláig, azaz a 
felajánlott gabona teljes egésze felvásárlása megvalósult. Megfigyelhet� továbbá, hogy az els� 
évben a hátralék maximális értéke meghaladta a másfél millió tonnát, még májusban is csaknem 
egymillió tonna volt, a teljes id�szakban 700 ezer tonnás átlaggal. A következ� évben a maximum 
nem érte el a 800 ezer tonnát, azt követ�en 300 ezer tonna alatt mozgott, 290 ezer tonnás átlaggal.  

Az intervenciós gabona intervenciós raktárban kerül elhelyezésre, amelyet a felvásárlás el�tt 
biztosítani kell az intervenciós ügynökségnek. Csatlakozásunk els� éveiben látványosan 
raktárkapacitás hiánnyal küzdött az ország, amely a raktárakkal szemben támasztott követelmények 
reális szintre helyezését és raktárépítés- korszer�sítés támogatását követ�en megsz�nt. 
Raktárkapacitás kihasználtságunk tekintetében kimutattam, hogy a felvásárlások el�tti raktárlekötés 
rosszabb kihasználtságot eredményez, majd a felvásárlási id�szak vége felé a kihasználtság eléri a 
70-80 százalék közötti értéket. Az elmúlt egy évben jelentkez� értékesítési hullám következtében 
raktárkapacitás kihasználtságunk jelenleg egyre rosszabb, amely a hosszú távra lekötött és 
kiüresedett raktárak számának növekedésével magyarázható.  

Kutatómunkám igazolta, hogy Magyarországon az intervenciós rendszer léte hatást gyakorolt a 
piaci árakra. Megakadályozta az árak esését (bár az els� két évben a bizonytalanul m�köd� és 
késleked� intervenció csak kis mértékben emelte azt és nem emelte az intervenciós ár közelébe), 
csökkentette az élelmezési és a takarmánygabona árai közötti különbséget. Az intervenció viszont 
az árak emelkedését nem akadályozza meg (ennek oka lehet, hogy hazánk els�sorban exportra 
termel, ezért az intervenció árvisszafogó szerepe kevésbé érvényesül). Uniós szinten is az 
intervenciós raktárakba kevesebb gabona kerülhet felvásárlásra (még olyan rekord id�szakban is, 
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mint amelyet a 2004/2005. és 2005/2006. egymást követ� szezonok jelentettek), mint amely 
elegend� lenne ahhoz, hogy az árak gabonahiányos id�szakban ne emelkedjenek drasztikusan. 
Ebben az esetben a tagállami szabadpiaci árak fels� korlátját a világpiaci árak határozzák meg.  

4. Magyarország helye az Európai Unió gabonaintervenciójában  

Az Európai Unióban 1990-t�l az intervenciós gabonakészletek széles sávban mozogtak, a 
legalacsonyabb felvásárlású szezonban a felvásárolt gabona mennyisége nem érte el az 1,8 millió 
tonnát, a legmagasabb felvásárlású évben pedig meghaladta a 18,5 millió tonnát. A készletek 
hasonlóan széls� értékeket mutatnak, 2,3 millió tonnától 33 millió tonnáig terjed� értékekkel 
találkozhatunk. Magyarország részesedése az Unió teljes gabona termésmennyiségében 6 százalék, 
az intervenciós felvásárlásban jóval magasabb részesedési értékekkel találkozhatunk. Az els� évben 
a magyar felvásárlás a teljes Uniós felvásárlás 35 százalékát, a második évben 49 százalékát adta.  
A kukorica külön említést érdemel, mivel az intervenciós kukorica 93 és 85 százaléka származott 
hazánkból. A teljes gabonakészletb�l az els� évben 23, a második évben 51 százalékkal 
részesedtünk. Az Unió a 2007-ben csatlakozott országoktól Magyarországhoz hasonló intervenciós 
magatartást valószín�sített, ezért volt számára annyira sürg�s az intervenciós reform.  

Az EU-25 intervenciós készletének 2015-ig történ� el�rejelzése során arra az eredményre jutottam, 
hogy változatlan intervenciós mechanizmus esetén sem emelkedne az átlagos intervenciós készlet 
10 millió tonna fölé, amelynek 30 százalékát adná a kukorica. A kukoricaintervenció eltörlése 
esetén prognózisom szerint a készlet 6-7 millió tonnán, csak búzaintervenció fenntartása esetén 5-6 
millió tonnán stabilizálódna.  

5. A gabonaintervenció reformja  

Az Unió gyakran használt dicsér� jelz�je a kiszámíthatóság. A gabonaintervenció szabályozásának 
területén azonban az elmúlt egy évben megkérd�jelez�dött ez a sokat emlegetett kiszámíthatóság. 
Az Unió 2006 óta hihetetlen gyorsasággal tesz javaslatokat a gabonaintervenció módosítására, majd 
azonnal végre is hajtja azokat. Mi késztethetett egy kiszámíthatóságáról híres tagállam-
csoportosulást arra, hogy ilyen lépéseket tegyen? Miközben mindenhol azt hallani, hogy a kukorica 
szerepe egyre n� a bioüzemanyag el�állítás révén? 

A magyar szakért�k felháborodottan és értetlenül álltak a történtek el�tt, miniszteri leveleket 
fogalmaztunk meg a gabonaintervenció mentése érdekében, pedig mi magunk okoztuk a gyors 
változtatást. 2005 kora tavaszán még meg sem kezd�dött a gabona intervenciós felvásárlása, de már 
„árulkodtunk” az Uniónak, hogy hazánkban óriási volumen� intervenciós felvásárlás várható.  
Az Unió kivárt. Igazunk lett. A magyar intervenciós gabona adta az Unióban adott évben felvásárolt 
gabona 35 százalékát. Aztán látványosan „raktárhiánnyal” küzdöttünk és ismét rohantunk az 
Unióhoz. Az Unió megpróbált segíteni (áru külföldre szállításával, raktárépítés támogatásával, stb.), 
pedig csak az volt a baj, hogy túl magasra tettük az intervenciós raktárakkal szemben támasztott 
követelmény-mércét. 2005 novemberében ismét az EU lett a legmagasabb árat kínáló vev� a 
magyar gabonapiacon, így nagy volumen� gabonaintervenciós felvásárlásra került sor. Hazai 
szakért�ink folyamatos gabonafeleslegeket, évekig fennmaradó óriási gabona (els�sorban kukorica) 
intervenciós készleteket prognosztizáltak. Az Unió most hitt nekünk és számolt. Az intervenciós 
gabona éveken át tartó tárolása (az értékesítés bizonytalansága, esetleges elmaradása pedig pláne) 
nagy terhet jelent a költségvetésnek, ezért jobbnak látta az intervenciós rendszer azonnali 
módosítását, még a 2007-es b�vítés el�tt.  

Az Unió szakért�i egyrészt azzal magyarázzák az intervenciós rendszer szigorításának 
szükségességét, hogy a keleti kib�vítés óta drasztikusan emelkedett az intervenciós gabona 
mennyisége. Amennyiben megfigyeljük az intervenciós gabonakészlet teljes termésmennyiséghez 
viszonyított arányát uniós szinten, egyszer�en belátható, hogy ez az állítás nem teljesen helytálló.  
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A keleti kib�vítés hatására ugyanis megn�tt az Unió teljes vetésterülete és termésmennyisége, 
nagyobb területr�l pedig arányaiban nagyobb intervenciós felajánlás és felvásárlás következik.  
A keleti kib�vítés után a termésmennyiséghez képest sem az éves intervenciós felvásárlás, sem 
pedig a készletek nem növekedtek. Még a sokat emlegetett 2004/2005-ös gazdasági év sem hozott 
arányaiban több intervenciós felvásárlást és készletet, mint az Unió korábbi átlaga. 
Következésképpen a készlethalmozódásra hivatkozva nem indokolt az intervenciós rendszer 
szigorítása és a kukoricaintervenció (vagy bármely más termék intervenciójának) eltörlése. Bár a 
felvásárolt termékkör és intervenciós készletek szerkezetében a keleti kib�vítést követ�en eltolódás 
figyelhet� meg. Korábban a búza- árpa- rozs vezette a listát, 2004-t�l a kukorica térnyerése 
figyelhet� meg. A készletek lokalizálódása azt mutatja, hogy a keleti országok nagyobb arányban 
részesednek az intervenciós készletekb�l, mint ami a termésmennyiség alapján reális lenne. De a 
jelenlegi piaci történések azt mutatják, hogy nem volt hátrányára az Uniónak a magas részarányú 
kukoricaintervenció, hiszen a maihoz hasonló „gabona-éhes” id�szakban egyszer� módon 
felszabadítható onnan a korábban felvásárolt gabona. Ma pedig inkább az a kérdés, hogy lesz-e a 
világon elegend� gabona.  

6. A kukoricaintervenció létjogosultsága az Unióban  

A gabonaintervenció szigorításának másik érve, hogy a rendszer már nem tölti be a szerepet, amire 
létrehozták, nem jelent biztonsági hálót. A kukoricaintervenció eltörlésével kapcsolatos 
intézkedéseket hazánk csatlakozását követ� két év gabonaintervenciós történései után lépte az Unió, 
amely megkérd�jelezi a döntés megalapozottságát és szükségszer�ségét. Célszer�bb lett volna 
kivárni és a további évek történései alapján dönteni az intervenciós rendszer sorsáról.  

A keleti országokban rekordtermés� években felvásárolt, vártnál nagyobb mennyiség� intervenciós 
gabona nincs hátrányára az Uniónak. A rekord gabonatermés ugyanis nem mindennapos, a kedvez� 
termés� éveket közepes vagy gyenge termés� évek váltják, így nem is lehet minden évben jelent�s 
intervenciós felvásárlásra számítani. A gabonaintervenció jelent�sége éppen a maihoz hasonló piaci 
helyzetben mutatkozik meg, mert gabona hiányos id�szakban egyszer� módon felszabadítható az 
intervenciós raktárakban tárolt áru (az adott tagállam vagy az EU bármely tagállama számára). 
Kutatási eredményeim egyértelm�en igazolják, hogy a gabonaintervenciós rendszer jól m�ködik, 
betölti a szerepet, amelyre létrehozták, biztonsági hálót jelent a gabonapiacnak. Csökkenti a gabona 
árának évenkénti ingadozását, megakadályozza az árak drasztikus esését, azaz a gabonapiac 
stabilitását biztosítja, így kiszámíthatóvá teszi a gabonaágazatot. Még olyan széls�séges 
körülmények között is kiállta a próbát, amelyet Magyarország állított elé az elmúlt három évben.  

7. Modellszámítás és hatásvizsgálat  

Modellszámításaim során elemeztem, hogy mit jelentett a gabonaintervenció egy tagállam számára 
és mit jelentett egy tagállam intervenciója az EU költségvetés számára. Modellem arra a kérdésre is 
választ ad, miért érdemes jól m�ködtetni az intervenciós rendszert. Vizsgálataimhoz a magyar 
intervenció szolgált alapul.  

Megállapítottam, hogy a ténylegesen felvásárolt árumennyiséghez képest további 2,6 és 2 millió 
tonna gabonát kellett volna felvásárolnunk ahhoz, hogy a tökéletes intervenció megvalósuljon és 
biztosítsuk a szabadpiaci árak intervenciós árszinten történ� stabilizálódását. Egy átlagos termés� 
évben, a jelenlegi hazai bels� felhasználási állapotok mellett évente 3,15 millió tonna potenciális 
intervenciós árualap keletkezik az országban. A szabadpiaci ár és az intervenciós ár viszonya 
határozza meg, hogy a potenciális intervenciós árualapnak tekinthet� felesleg exportra kerül vagy 
az intervenció irányába teljesül. 

Kutatásaim során kimutattam, hogy gabonaágazatunk a 2004/2005. és 2005/2006. szezonokban 55-
55 milliárd forint körüli extra bevételre tett szert a gabonaintervenció révén az intervenció nélküli 
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állapothoz képest. Ezt a bevételt intervenció nélkül nem realizálhatta volna a gabonaágazat. Ez 
egyrészt a szabadpiaci árfelhajtó hatásban és az intervencióra került áru esetében az intervenciós 
extra árban, másrészt a tárolási bevételeken keresztül érvényesült. A tökéletes intervenció további 
45 és 41 milliárd forint pótlólagos bevételt eredményezett volna. Ennyit buktunk tehát azon, hogy 
nem m�ködött tökéletesen a rendszer.  

Az intervenció nettó nyertesei a termel�k, akik a vizsgált szezonokban 36- 35 milliárd forint extra 
bevételre tettek szert. A raktár üzemeltet�k is a nettó nyertes körbe sorolhatók, 10- 11 milliárd 
forint extra bevételhez jutottak. A keresked�k és feldolgozók a szabadpiaci árfelhajtó hatás 
megfizet�i, viszont �k is a nettó nyertes körbe sorolhatók, amennyiben költségeiket sikerül 
továbbhárítaniuk a felhasználókra (és miért ne sikerülne?). Az intervenciós értékesítés révén 
további 9 és 10 milliárd forint plusz bevételre tettek szert. Ez egyúttal jövedelemtranszfert jelent a 
termel�kt�l a keresked�k felé. Külföld az export vonatkozásában fizette meg az intervenció 
árfelhajtó hatás árát. A tökéletes intervenció megvalósulása esetén a nyertesek extra nyeresége 
nagyobb lehetett volna. A termel�knek 50 illetve 48 milliárd forint elmaradt bevétele származott 
abból, hogy a szabadpiaci árfelhajtó hatás nem érvényesült kell� mértékben. A raktár üzemeltet�k a 
nagyobb mennyiség� gabona tárolásán nagyobb extra bevételre tehettek volna szert, így 6,5 illetve 
5,1 milliárd forint elmaradt bevételük keletkezett. A keresked�k és feldolgozók a tökéletes 
intervenció esetén elbukták volna az intervenciós felárat, továbbá a szabadpiaci árfelhajtó hatás árát 
is nekik kellett volna megfizetni, tehát számukra a tökéletes intervenció 49 és 47 milliárd forint 
többletkiadást jelentett volna.  

A magyar költségvetés felmerült kiadásainak egy része nem térül meg, ezért mindenképpen veszít 
valamennyit az ügyleten. A kiadás a két szezonban 10 és 11 milliárd forintra tehet�. (A tökéletes 
intervenció további 7 és 5 milliárd forintot jelentett volna.) Viszont ezek a kiadások a 
gabonaágazatot ért nyereségek alatt vannak, így Magyarország intervenciós egyenlege 42-43 
milliárd forintos pluszt mutat a vizsgált szezonokban. A tökéletes intervenció esetén további 38 és 
36 milliárd forintot nyerhettünk volna. Az EU költségvetés számára az intervenció lehet nyereséges 
vagy veszteséges is. A magyar intervenciós gabona felvásárlása 118 és 157 milliárd forintjába 
került az Uniónak (ebben benne van a 3,9 és 4,2 millió tonna gabona teljes vételára és egy éves 
tárolásának a díja), tonnánként 30,1 ezer forintba, amely ha legalább ezen az áron kerül 
értékesítésre, az Unió számára már null-szaldóssá teszi az ügyletet, az ennél magasabb áron történ� 
értékesítés pedig már nyereséget termel. Az MVH konkrét értékesítési adatai alapján (2007. 
december 31-i állapot szerint 6,8 millió tonna gabona értékesítése történt meg) arra a megállapításra 
jutottam, hogy az Unió nyereséggel zárta az ügyletet (összesen 63 milliárd forintot, tonnánként 9,3 
ezer forintot nyert), következésképpen megérte számára a magyar intervenció. Ugyanakkor az EU 
költségvetés 78 és 60 milliárd forintot spórolt a tökéletes intervenció elmaradásával.  

Vizsgálataimat modell segítségével végeztem, amely természetes módon nem veszi figyelembe az 
összes lehetséges tényez�t. Ilyen módon az intervenció eredményességét befolyásolták még az 
áttárolások (amely a 2006/2007. szezon végéig 7 milliárd forinttal rontotta az intervenció 
eredményességét) és az árfolyamváltozás, az intervenciós apparátus költsége vagy a raktárépítés és 
felújítás költségei vagy bevételei. Tovább mélyíthet� az alapmodell a termel�i és keresked�i 
intervenció arányával kalkulálásával vagy a késlekedés hatásának elemzésével.  

Disszertációm elkészítése során arra a megállapításra jutottam, hogy a gabonaintervenciónak van 
létjogosultsága az Európai Unióban, mert – az uniós kritika ellenére- jól m�ködik, betölti a neki 
szánt szerepet, biztonsági hálót jelent a piacon, stabilizálja a gabonafélék piaci árát és 
kiszámíthatóvá teszi a piacot. Vagyis a gabonaintervenció szükséges és hasznos rendszer, amely 
megoldást jelent a gabonapiaci problémákra. Ennek megfelel�en indokolt és szükségszer� további 
fenntartása, beleértve a kukoricaintervenciót is. Magyarország számára fontos, hogy szakembereink 
egy kés�bbi tárgyalás során megfelel� érveket tudjanak felsorakoztatni a gabonaintervenció mellett, 
amelyhez dolgozatom ötletekkel szolgál.  



133 

7. SUMMARY 

„There is little pleasure in the world that is 
true and sincere beside the pleasure of doing 
our duty and doing good.”  

(John Tillotson) 

I wrote my dissertation about the cereal intervention, which is one of the measures of cereal 
Common Market Organization (CMO). I have chosen this topic because my work is connected 
with it and that it was in the focus of the agricultural experts of the EU. Another reason was for my 
choice that the reform of the cereal CMO was started and I thought so that it is not necessary and 
the interest of Hungary is to maintain the system. My aim was to get as much information as 
possible about the system, the Hungarian taking over of cereals and its effect on the budget of 
Hungary and the EU. I focused during this work on the interest of cereal producers and the cereal 
sector. 

I have pointed out during my work that cereal intervention is a useful and necessary system, which 
is a solution to the problem of the cereal market. The EU undertakes itself that he take over the 
cereal originated in the EU for a fixed price from any owner if it fulfil the quality requirements. The 
EU takes over only a certain type of cereals and only in the intervention period.  

The aim of the intervention is to avoid market trouble and to make a reasonable profit for the cereal 
producers. The mechanism works so, that if the market is oversupplied the market price is under 
the intervention price and the EU offers the best price. In this case the cereal owners do not sell 
their cereals on the free market for a lower price but offer it for sale in the intervention. Because of 
this the supply decreases and the prices increase near to the level of the intervention price. This 
happened in Hungary in the marketing year of 2004/05 and 2005/06. Who did make profit from the 
intervention? The cereal processors have to pay a higher price for their inputs meanwhile the cereal 
owners have got a higher income. The member state (e.g. fee for storage, interest, cost 
transportation) and the EU (e.g. price of cereal, fee for storage, interest) have had expenses. This is 
the way, how the intervention stabilizes the cereal market and makes a reasonable profit for cereal 
producers.  

If the demand is over the supply the market price is over the intervention price. (This happened in 
Hungary in the marketing year of 2006/07 and 2007/08.) In this case the intervention is not 
attractive for cereal owners and the intervention agencies do not have to take over cereal. The value 
of intervention stocks taken over earlier is getting higher and higher. Processors and merchants 
want to buy them. They have to tender for stocks. These stocks increase the supply in the cereal 
market, so reduce the expansion of prices. (But first of all the world market price determines the 
market prices in Hungary and in the EU in this case as well.) The main advantage of the 
intervention is in such a market situation is, that processors have the chance to purchase their cereal 
demand. The cereal stocks are sold above the intervention price. So the EU get his money back 
partially or completely, in certain case the EU can make some profit as well. The balance of the 
intervention for the EU’s budget can be deficit, benefit or zero, meanwhile that is a deficit for the 
national budget of the member state in any case.  

In my dissertation I analysed the cereal intervention in relation to the trends of the world market, 
cereal production and consumption. After the comparison of the cereal intervention in Hungary to 
that in the EU I carried a model calculation and effect examination out. I summarize the results of 
my research in the following 7 points.  
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1. Trends in the World  

I established that the world’s cereal crop is stable since 1990. The sowing area reduced in a slightly 
degree but the total crop increased a little. I positioned the Hungarian cereal crop in the world’s 
crop. The average harvested area was 688 million hectars, the total amount of produced cereals was 
2 billion tons. Hungary’s contribution to the world’s sowing area is 0,4%, and that to the sowing 
area of the EU is 5-8%. Our contribution to the world’s crop is 0,6%, and that to the crop of the EU 
is 6%. Hungary’s sowing structure differs from that of the EU. Maize plays a great part in Hungary, 
similarly in the USA. The Hungarian yields are above the world’s average but below that of the EU. 
The yields grow because of the increase of inputs, and this growth of the yields causes the 
expansion of the crop. Meanwhile the consumption of cereals expands in a higher degree than the 
crop. Forecasts say that the demand of maize is getting bigger and bigger. 

2. The Cereal Production and Consumption in Hungary  

I revealed during my research that the sowing area of cereal is stable but its crop is very variable in 
Hungary. It was harvested 13 million tons cereal on average (the absolute extreme were 8.5 and 
16.7 million tons) a year on 2.7-3.0 million hectares between 1990 and 2006. The most important 
cereals are wheat and maize, which are sowed on 2.1-2.3 hectares for many years, on more than 1.0 
million hectares both of them. The crop of maize is much bigger than that of wheat despite the 
similar sowing area. The different yields cause this difference. The usage of cereal in Hungary 
decreased from 9 million tons to 8 million tons in the examined period, because of the smaller 
animal population and its lower feed demand. Hungary has an enormuos ceral surplus. There are 
two channels of distribution for this surplus, one of them is the export and the other one is the 
intervention.  

3. Taken over of Cereals in Hungary  

There was existed the taken over of cereals by the government of Hungary before our EU acession 
(it was called taken over for guaranteed price or in” intervention”). But these measurements differed 
from the intervention in the EU. They were applied ad hoc type so prodsucers were not able to 
calculate with it in advance. On the base of my research I established that the crop was high but not 
extremely high in those years in which these measures were applied. Furthermore neither the 
procurement price gave reasons for the application of these measures. 

I analysed the procastination in the taking over of cereals by the residuary quantity of cereals. It 
increased between November and Feruray in the years of active intervention. After this it decreased 
continually until the end of the intervention period. The whole quantity of cereal offered for 
intervention was taken over in the end. The maximum of the residuary quantity of cereal was over 
1.5 million tons in the first year. It was close to 1 million tons in May and 700 thousand tons on 
average. The maximum of that was near 800 thousand tons and it was below 300 thousand tons 
after that with the average of 290 thousand tons.  

The cereal intervention system of the EU has been in force since 2004 in Hungary. The main point 
of this is that the EU takes over cereals without quantity limit for an previously announced 
intervention price. The market prices in Hungary were under the intervention price from the harvest 
in 2004 until the summer of 2006. They increased over that in 2006 and they are at a high level at 
the moment as well. The producers sold the most of the cereal (72% and 49% of wheat respectively 
and 84% and 76% of maize respectively sold in that marketing year) in the first 3 months after the 
harvest in the marketing year of 2004/05 and 2005/06 for HUF 20000-22000 pro tons and HUF 
19000-21000 pro tons. This proves that producers had no confidence in the price guaranty provided 
by the intervention system and they did not change their sales practice. But the intervention had a 
significant impact on the export. The destionation of an important share of the export goods was not 
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foreign cointries but the intervention. Therefore the offer and taken over of cereals in the 
interevention was significant. 77-80% of the cereals taken over by the intervention agencies were 
delivered by cereal traders and only 20-23% of that by producers. 23% and 26% respectively of 
cereal produced in Hungary was taken over by the intervention agencies in the marketing year of 
2004/05 and 2005/06. 58% of the cereals taken over by the intervention agencies was maize and 
39% of that wheat in the first marketing year and 76% of that was maize and 22 % of that was 
wheat in the second marketing year. The intervention agency must provide storage capacity for the 
cereals taken over by it. These warehouses are called intervention warhouses. 

The existence of intervention system has an impact on the market prices in Hungary. It kept back 
prices falling down (but only slightly in the first two marketing year because of the uncertainty and 
tardiness) and decreased the difference between the price of bread-making and feed wheat. 
Meanwhile the intervention does not prevent the increase of prices. The cause of this is that the 
share of the export compared to the crop is high in Hungary so the intervention stocks are not able 
to keep back price increase. The intervention agencies take over less cereal in the EU than what is 
necessary to prevent the rise of prices in case of shortage of cereals. World market prices determine 
the internal prices in this case.  

4. The Role of Hungary in the Cereal Intervention of the EU  

The intervention cereal stocks have fluctuated in a wide scale in the EU since 1990. The quantity of 
cereals taken over was between 1,8 million tons and 18,5 million tons. The minimum of the 
intervention stocks was 2,3 million tons and the maximum of that was 33 million tons. The 
contribution of Hungary to the cereal crop of the EU is 6%. Meanwile its contribution to the cereal 
taken over by the intervention agencies were 35% and 49% respectively in the first and the second 
marketing year after the enlargement. The contribution of maize to that was much bigger 93% and 
85% respectively. The EU expected the same behviour related to the intervention from the countries 
accessed in 2007 as that was of the countries accessed in 2004. 

The result of the forecasting until 2015 is that the intervention stock of the EU-25 would not be 
above 10 million tons on average if the intervention system did not change. Maize would be 30% of 
that. Intervention stock would bee 6-7 million tons in the case of finishing maize intervention and 5-
6 million tons if intervention was only for wheat. 

5. The Reform of the Cereal intervention 

Predictability is a positive feature of the EU which became questionable at the moment. The EU has 
put forward proposals for the modification of the cereal intervention very quickly. And the EU has 
executed them at once. This is a source of indignation. The argument of the EU for the restriction of 
the cereal intervention is the expansion of the intervention stocks since the enlargement. But the 
harvested area and the production of cereals have expanded since the enlargement as well. Because 
of this the taken over of cereals has to increase proportionally. The taken over of cereals and 
intervention stocks has not increased since 2004 even in the marketing year of 2004/05 compared to 
the total cereal crop. So the accumulation of the intervention stocks can not be an argument for the 
restriction of the intervention or for the finishing of the maize (or other crops) intervention. The 
structure of the intervention stocks by crops changed since the Eastern enlargement. Wheat, barley 
and rye were the main crops in the intervention stocks earlier but maize has got into them since 
2004. The contribution of the Eastern countries to the intervention stocks is higher than that would 
be expected on the base of their production. 
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6. The Sustainability of the maize intervention in the EU 

Another argument for the restriction of the cereal intervention is that it does not fulfil its original 
aim it does not work as a safety net any more. The EU decided on the finishing of maize 
intervention two years after the accession of Hungary. This fact makes questionable the adequacy 
and the necessity of this measurement. It would have been better to wait and to decide on the future 
of the intervention system knowing the events of more marketing years. 

The high quantity of cereals taken over by the intervention agencies in the Eastern countries in the 
years with extreme crop is not disadvantageous for the EU. The outstanding crop is not permanent. 
Medium or low crop may come after the years with high crop. Thus owners do not offer cereals for 
intervention every year. Cereal intervention is important in this marketing year as well. The stocks 
can be sold in the years with shortage of cereals for any member states. My research gives reason 
for the adequate functioning of intervention. It fulfil its original aim, it is a safety net in the cereal 
market. Intervention moderates the yearly fluctuation of cereal prices, so that it do not let prices fall 
below a fixed level. The cereal market is more predictable this way. Intervention worked well in the 
extreme circumstances caused by Hungary in the last three years. 

7. Modelcalculation and Effect Examination  

I analysed in my model calculation what the cereal intervention means for the EU and for the 
member state Hungary. My modelcalculation gives reasons for the adequate functioning of the 
intervention. The base of my modelcalculation was the Hungarian intervention. 

It would have been necessary to taken over an extra 2,6 million tons and 2,0 million tons cereal in 
2004/05 and 2005/06 respectively to have a perfect intervention and to stabilize market prices close 
to the intervention price. The potential cereal intervention quantity is 3.15 million tons on average 
taking into account the present internal consumption of cereal. It depends on the relation of 
intervention price and procurement price whether the potential intervention quantity is exported or 
taken over by the intervention agencies.  

The Hungarian cereal sector obtained HUF 55 billion and HUF 55 billion extra income in the 
marketing year of 2004/05 and 2005/06 respectively thanks to the cereal intervention system 
compared to the case not working intervention system. The cereal sector could not have realized 
this amount without intervention. The cause of the extra income were on the one hand that 
intervention raised market prices and intervention agencies took over cereals even above this 
market price and on the other hand the rental fee payed by the EU and Hungarian government for 
intervention storage capacity. The cereal sector could have obtained additional HUF 45 billion and 
HUF 41 billion respectively in the case of perfect intervention. In other words the sector lost these 
amount because of the imperfect functioning of the intervention system. The winners of the 
intervention are the producers, the sotre owners, the traders and the processors. 

The expenditures of the Hungarian national budget are not refunded partially. So it lost some money 
on this transaction surely. I value its lost of HUF 10 billion and HUF 11 billion respectively. (In the 
case of perfect intervention this amount would have raised by HUF 7 billion and HUF 5 billion.) 
This expenditers of the national budget are under the income of the cereal sector. So the balance of 
the intervention in Hungary is HUF 42 and 43 billion respectively profit in the above mentioned 
two marketing year. The extra profit of Hungary would have been additional HUF 38 billion and 
HUF 36 billion in the case of perfect intervention. The balance of the intervention for the budget of 
the EU can be profit or loss. The cost of the taken over of cereals by the Hungarian intervention 
agency for the EU amounts to HUF 118 billion and HUF 157 billion respectively, i.e. 
HUF 30100 / tons. The extra expenditures of the EU would have been additional HUF 78 billion 
and HUF 60 billion in the case of perfect intervention. These amounts contain the purchase money 
of cereals and the storage fee for 12 months. The Hungarian intervention agency sold 6,8 million 
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tons cereal until 31st December 2007. The EU gained HUF 63 billion (HUF 9300 pro tons) profit on 
the base of the facts of this sale. So the EU is a winner of the intervention. 

I investigated in my dissertation whether the intervention does fulfil its duty or not. My results 
prove that the cereal intervention has a reason for the existence in the EU, because it functions 
appropriately despite the criticism of the European Commission. It fulfil its duty, it is a safety net in 
the market, stabilizes the market itself and the prices as well. I think on the base of my results that it 
is reasonable and necessary to maintain the present form of the cereal (included maize) intervention 
in the EU.  
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26. táblázat: FVM rendeletek és MVH Közlemények a magyar gabonaintervenciós felvásárlásra a 2004/2005., 
2005/2006. és 2006/2007. szezonokban 

2004/2005. gazdasági év  

Rendeletek (FVM és Kormány) 

 141/2003. (IX.9.) Korm. rendelet az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a 
nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefügg� ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel 
kapcsolatos nyilvántartásba vételr�l  

231/2003. (XII.16.) Korm. rendelet az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a 
nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefügg� ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel 
kapcsolatos nyilvántartásba vételr�l szóló 141/2003. (IX.9.) Korm. Rendelet módosításáról 

102/2004. (IV.27.) Korm. rendelet a mez�gazdasági és élelmiszeripari termékek intervenciójáról  

66/2004. (IV.29.) FVM rendelet a gabona és rizs intervenciójáról  

67/2004. (IV.29.) FVM rendelet az intervenciós raktárakkal és rizsraktárakkal szembeni követelményekr�l  

143/2004. (IX.30.) FVM rendelet az intervenciós raktárakkal és rizsraktárakkal szembeni követelményekr�l szóló 
67/2004. (IV.29.) FVM rendelet módosításáról  

158/2004. (X.29.) FVM rendelet az intervenciós raktárakkal és rizsraktárakkal szembeni követelményekr�l szóló 
67/2004. (IV.29.) FVM rendelet módosításáról 

160/2004. (XI. 2.) FVM rendelet a gabona és rizs intervenciójáról szóló 66/2004. (IV.29.) FVM rendelet 
módosításáról  

25/ 2005. (III.26.) FVM rendelet a gabona és rizs intervenciójáról szóló 66/2004. (IV.29.) FVM rendelet 
módosításáról 

26/2005. (III. 26.) FVM rendelet az intervenciós raktárakkal és rizsraktárakkal szembeni követelményekr�l szóló 
67/2004. (IV.29.) FVM rendelet módosításáról 

31/2005. (II.15.) Korm. Rendelet az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a 
nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefügg� ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel 
kapcsolatos nyilvántartásba vételr�l szóló 141/2003. (IX.9.) Korm. Rendelet módosításáról 

59/2005.(VI.30.) FVM rendelet az intervenciós gabonaraktárakkal és rizsraktárakkal szembeni követelményekr�l  

MVH Közlemények  

 31/2004. (VI.29.) MVH Közleménye a gabonafélék 2004/2005. gazdasági évben történ� intervenciós felvásárlásáról  

32/2004. (VI.29.) MVH Közleménye a gabonafélék 2004/2005. gazdasági évben történ� intervenciós tárolásáról  

45/2004. (VII.29.) MVH Közleménye a gabonafélék 2004/2005. gazdasági évben történ� intervenciós tárolásáról  

67/2004. (X.20.) MVH Közleménye a gabonafélék 2004/2005. gazdasági évben történ� intervenciós tárolásáról szóló 
45/2004. (VII.29.) MVH Közleményben az intervenciós gabonaraktár-felajánlások benyújtására vonatkozóan el�írt 
határid� módosításáról 

68/2004. (X.25.) MVH Közleménye a 2004/2005. gazdasági évben a gabona és rizs intervenciós felajánlásokkal 
kapcsolatos költségekr�l 

69/2004. (X.25.) MVH Közleménye a 2004/2005. gazdasági évben a gabona intervenciós felajánlások 
visszavonásának szabályairól 

73/2004. (X.29.) MVH Közleménye a gabonafélék 2004/2005. gazdasági évben történ� intervenciós felvásárlásáról  

74/2004. (X.29.) MVH Közleménye a gabonaintervencióban résztvev� min�ségvizsgáló laboratóriumok 
kiválasztásáról  

79/2004. (XII. 1.) MVH Közlemény a gabonafélék 2004/2005. gazdasági évben történ� intervenciós tárolásáról 

84/2004. (XII.22.) MVH Közlemény a gabonafélék 2004/2005. gazdasági évben történ� intervenciós tárolásáról 
szóló 79/2004. (XII. 1.) MVH Közlemény módosításáról  

9/2005. (II.4.) MVH Közleménye a 2004/2005. gazdasági évben a gabona intervenciós felajánlások visszavonásának 
szabályairól  
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10/2005. (II.4.) MVH Közleménye a 2004/2005. gazdasági évben a gabona és rizs intervenciós felajánlásokkal 
kapcsolatos költségekr�l  

12/2005. (II. 08.) MVH Közlemény az intervenciós tárolásban való részvétel feltételeire vonatkozó átmeneti 
felmentésr�l  

17/2005. (III.07.) MVH Közleménye a gabonafélék 2004/2005. gazdasági évben történ� intervenciós felvásárlásáról 
szóló 73/2004. (X.29.) MVH közlemény módosításáról 

29/2005. (IV.8.) MVH Közleménye a 2004/2005. gazdasági évben a gabona intervenciós felajánlások esetében a 
felajánlót terhel� ÁFA-t nem tartalmazó tételekr�l  

55/2005. (VI.22.) MVH Közleménye az intervenciós gabona felvásárlás során az áru szállításának 
költségelszámolásánál alkalmazandó referencia távolságok  

69/2005. (VI.28.) MVH Közleménye a gabonafélék 2004/2005. gazdasági évben történ� intervenciós felvásárlásáról 
szóló 73/2004. (X.29.) MVH közlemény kiegészítésér�l 

74/2005. (VII.13.) MVH Közlemény a gabonafélék 2004/2005. gazdasági évben történ� intervenciós tárolásáról 
szóló 79/2004. (XII. 1.) MVH Közlemény módosításáról 

2005/2006. gazadási év 

Rendeletek (FVM és Kormány) 

 101/2005. (X.28.) FVM rendelet a gabona intervenciójáról  

MVH Közlemények  

 90/2005. (VIII.18.) MVH Közleménye a gabonaintervencióban résztvev� min�ségvizsgáló laboratóriumok 
mintavételi eljárásba való bevonásáról  

113/2005. (X.28.) MVH Közleménye a gabonafélék 2005/2006. gazdasági évben történ� intervenciós felvásárlásáról 

121/2005. (XI.14.) MVH Közleménye a gabonaintervencióban résztvev� min�ségvizsgáló laboratóriumok 
mintavételi eljárásba való bevonásáról szóló 90/2005. (VIII.18.) számú MVH Közlemény módosításáról 

122/2005. (XI.14.) MVH Közleménye a gabonaintervencióban résztvev� min�ségvizsgáló laboratóriumok 
kiválasztásáról szóló 74/2004. (X.29.) számú MVH Közlemény módosításáról 

5/2006. (I.10.) MVH Közleménye a gabonafélék intervenciós tárolásáról 

8/2006. (I.20.) MVH Közleménye a 121/2005. (XI.14.) számú MVH közlemény módosításáról 

9/2006. (I.20.) MVH Közleménye a 122/2005. (XI.14.) számú MVH közlemény módosításáról  

14/2006. (II.02.) MVH Közleménye a gabonaintervenciós készletjelentési formanyomtatványok kitöltési 
útmutatójának módosításáról 

2006/2007 gazdasági év 

Rendeletek (FVM és Kormány) 

 - 

MVH Közlemények  

 101/2006. (X.25) MVH Közleménye a gabonafélék 2006/2007. gazdasági évben történ� intervenciós felvásárlásáról  

102/2006. (X.31) MVH Közleménye az intervenciós gabonatételek 2006/2007. gazdasági évben mikotoxin 
vizsgálatára történ� kijelölésér�l  

106/2006. (XI.08) MVH Közleménye a gabona intervencióban részt vev�, a mintavételeket és min�ségvizsgálatokat 
végz� laboratóriumok kiválasztásáról 

111/2006. (XII.01) MVH Közleménye egyes MVH közlemények hatályon kívül helyezésér�l  

4/2007. (I.11.) MVH Közlemény az intervenciós gabonakészletek tárolásáról 

6/2007 (I.15.) MVH Közleménye a gabonafélék 2006/2007. gazdasági évben történ� intervenciós felvásárlásáról 
101/2006. (X.25) MVH Közlemény módosításáról 

(Forrás: Saját gy�jtés) 
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27. táblázat: Intervenciós gabonák minimális min�ségi el�írásai 

Min�ségi paraméterek megnevezése Durum- 
búza Búza Árpa Kukorica Cirok 

A) Maximális nedvességtartalom (%) 14,5 14,5 14,5 13,5 13,5 
B) A kifogástalan min�ség�, alapvet� gabonákon kívüli anyagok 
maximális százaléka (%) 

12 
 

12 
 

12 
 

12 
 

12 
 

      1. Tört szemek 6 5 5 5 5 

      2. Szemszennyez�dések, amelyekb�l: 5 7 12 5 5 

          (a) zsugorodott szemek    – – 
          (b) egyéb gabonafélék 3  5 – – 
          (c) kártev�k által károsított szemek       
          (d) elszínez�dött csírájú szemek    – – – 
          (e) szárítás során túlhevült szemek (h�sérült szemek)  0,50 0,50 3 0,50 0,50 
      3. Foltos szemek és/vagy fuzárium által fert�zött szemek, 
amelyb�l:  5 – – – – 

         - fuzárium által fert�zött szemek 1,5 – – – – 
      4. Csírázott szemek 4 4 6 6 6 

      5. Idegenanyag-tartalom (Schwarzbesatz), amelyb�l: 3 3 3 3 3 

          (a) idegen magvak:      
               - káros  0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
               - egyéb      
          (b) károsodott szemek:       
               - spontán melegedés vagy szárítás során károsodott szemek 0,05 0,05    
               - egyéb      

          (c) idegen anyagok      

          (d) pelyva      
          (e) anyarozs 0,05 0,05 – – – 
          (f) romlott szemek   – – – 
          (g) elpusztult rovarok és rovardarabok      

C) Üvegességüket teljesen vagy részben elvesztett szemek maximális 
százaléka 27 – – – – 

D)  Maximális tannintartalom* – – – – 1 

E)  Minimális fajsúly (kg/hl)  78 73 62 71 – 

F)  Minimális fehérjetartalom*       

     2000/2001. gazdasági év 11,5 10 – – – 

     2001/2002. gazdasági év 11,5 10,3 – – – 

     2002/2003. gazdasági év 11,5 10,5    

G)  Hagberg- esésszám (másodperc) 220 220    

H)  Minimális Zeleny – index (Szedimentációs érték) (ml) – 22 – – – 

*: Szárazanyag- százalékban kifejezve  
(Forrás: A BIZOTTSÁG 1572/2006/EK RENDELETE [2006b]) 
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28. táblázat: Intervenciós ár havi árnövekményei és a szállítási költségkorrekció számítása  

Intervenciós ár havi árnövekményei  

Hónap Áremelés (EUR/t) 
Július - 

Augusztus - 
Szeptember - 

Október - 
November 0,46 
December 0,92 

Január 1,38 
Február 1,84 
Március 2,30 
Április 2,76 
Május 3,22 
Június 3,22 

(Forrás: A TANÁCS 1784/2003/EK RENDELETE [2003]) 

Az intervenciós központok olyan földrajzi viszonyítási pontok, amelyek a f�bb gabonaterm� területekhez tartozó 
városközpontokban találhatók. Minden városközpont esetében meghatározásra került, hogy mely gabona tekintetében 
intervenciós központ. A szállítási költségtérítésre a szabály, hogy a felajánló az áru felajánláskori tárolási helye és a 
legközelebbi intervenciós központig mért távolságra vonatkozó szállítási költséget köteles megfizetni függetlenül attól, 
hogy az áru ténylegesen hová kerül szállításra. A jogalkotók célja ezzel az volt, hogy minden felajánló kiegyenlített 
átalány összeget fizessen szállítási költségként. A 2004/2005-t�l a szállítási díj mértéke 15 Ft/t/km. 

 
       C     B 
      20 km     40 km 
 
 
 
       A 
       30 km 
 
 
 
 
 

 
(Forrás: 101/2006. (X.25.) MVH Közlemény) 

 
1. Az intervenciós központban egyúttal raktár található. A felajánló saját költségén ide szállítja az árut. – A 

termény vételárát nem módosítja szállítási költség.  
 

2. A felajánló saját költségén a felajánlás helyét�l az intervenciós raktárhoz képest közelebb fekv� (20 km-re) 
kijelölt raktárba szállítja az árut. – A vételárat az intervenciós raktár és a tényleges raktár közti távolságra (A-C 
távolság, amely esetünkben 10 km) vonatkozó szállítási költség terheli.  
 

3. A felajánló saját költségén a felajánlás helyét�l az intervenciós raktárhoz képest távolabb fekv� (40 km-re) 
kijelölt raktárba szállítja az árut. – A vételárat a tényleges raktár és az intervenciós raktár közti távolságra (B-A 
távolság, amely esetünkben 10 km) vonatkozó szállítási költség összegével növelik. Itt tehát az MVH térít.  
 

4. Helyben maradó áru esetén, azaz amikor az áru a felajánlás helyén kerül intervenciós átvételre (in situ átvétel). - 
A termény vételárát csökkentik az intervenciós központig mért távolságra (30 km) vonatkozó szállítási 
költséggel.  
 

5. Ha a felajánló áruja egyúttal intervenciós központban van. – A településen belüli szállítást a felajánló fedezi. 
Egyébként a felajánlót nem terhelik költségek. Abban az esetben, ha az MVH raktár hiányában az árut más 
telephelyre diszponálja, a szállítási költséget köteles megtéríteni.  
 

RAKTÁR I.  RAKTÁR II.  FELAJÁNLÁS 
HELYE 

INTERVNCIÓS 
KÖZPONT 
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Raktár üzemeltet�     Árutulajdonos 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normál intervenciós eljárásrend 

Raktár regisztráció 
Adatlap(1) 

Ügyfél regisztráció 
G001 

Raktár felajánlás 
I0032, I0033 betétlap 

Gabona felajánlás 
I0028 nyomtatvány 

Helyszíni ellen�rzés 
Helyszíni ellen�rzési jegyz�könyv 

Szerz�déskötés 
„A” és „B” típus 

Megyei szint 

Áru megmintázása és átvétele 

Áru diszponálása 
vagy 

In situ 

Jóváhagyó határozat  
Értesítés gabona felajánlás 

elfogadásáról 

Gabona ellenértékének 
kifizetése 

Jóváhagyó határozat 

Min�ségvizsgálat 

El�zetes helyszíni ellen�rzés 

0. nap 

7. nap 

21-28. nap 

35-42. nap 

 

45-52. nap 

77-87. nap 

14-21. nap 

Átvételi jegyzék 

Határozat gabona felajánlás elfogadásáról leghamarabb 35 napon belül  

 
39. ábra: A normál gabonaintervenciós eljárásrend 

(Forrás: saját szerkesztés) 
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Raktár üzemeltet�    Közraktár    Árutulajdonos 

Feltételes jóváhagyó határozat  
Helyszíni ellen�rzés nélkül 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervenciós eljárásrend a közraktári jegy bevonásával 

Raktár regisztráció  
Adatlap(1) 

El�nyt jelent 

Ügyfél regisztráció 
G001 

Gabona felajánlás 
I0028 nyomtatvány 

Helyszíni ellen�rzés 
45 napon belül 

Szerz�déskötés 
„C” típus, Központban 

Közraktári jegy bevonása 

Gabona 
ellenértékének 

kifizetése 

Min�ségvizsgálat 

0. nap

42-49. nap 

52-59. nap 

7-14. nap 

Közraktár regisztráció - G001 

Raktármin�sítés és az áru közraktári 
zárolása 

Közraktári jegy kibocsátása 

Raktár felajánlás - ahol 
közraktározott, intervencióra 

felajánlani kívánt áru van 
I0032, I0033 betétlap, Mellékletek 

Felajánlás 
kiegészítése 

Közraktári jegy és 
meghatározott 

mellékletek 

Átvételi jegyzék, 
Jóváhagyó határozat 

Értesítés gabona 
felajánlás 

elfogadásáról 

MVH megbízásából az áru 
megmintázása és átvétele 

Közraktári ellen�rzési jegyz�könyv 

Határozat gabona felajánlás elfogadásáról 7-14 napon belül 

 

40. ábra: Közraktári jegyes intervenciós eljárásrend 
(Forrás: saját szerkesztés) 
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29. táblázat: A kukorica intervenciós felvásárlási korlát eredeti javasolt felosztása 

I. A 2004/2005-ben és 2005/2006-ban jelent�s kukorica intervenciós felvásárlást végz� tagországok 

 Intervenciós felvásárlási korlát (tonna) 
 

Átlagos termelés (*) 
2002-2006 (1000 t) 

% 
2007/08 2008/09 

Magyarország 7.632 32,2 193.200 128.800 
Szlovákia 840 3,5 21.000 14.000 
Ausztria 1.597 6,7 40.200 26.800 
Csehország 624 2,6 15.600 10.400 
Lengyelország 1.930 8,1 48.600 32.400 
     
Románia (**) 9.622 40,5 243.000 162.000 
Bulgária (**) 1.487 6,3 37.800 25.200 
     
Részösszeg 23.732 99,9 600.000 400.000 

II. Egyéb kukoricatermel� tagországok (a termelés 1 %-ánál alacsonyabb intervenciós felvásárlással) 

Belgium, Franciaország, Németország, Görögország, Olaszország, 
Hollandia, Portugália, Szlovénia és Spanyolország (egyenként 
10.000 t) 

90.000 90.000 

Litvánia(***), Luxembourg(***) (egyenként 5.000 t) 10.000 10.000 
Részösszeg 100.000 100.000 
ÖSSZESEN 700.000 500.000 
(*) három éves átlag egy ötéves periódus alatt a legmagasabb és legalacsonyabb termés kihagyásával  
(**) Feltételezhet�en a kukorica intervenciós felajánlásokkal rendelkez� tagországokkal hasonló körülmények. 
(***) 10.000 t alatti terméssel rendelkez� tagországok 
(Forrás: GABONASZÖVETSÉG [2007c]) 
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30. táblázat: A világ, az Európai Unió és Magyarország gabona, kukorica és búza vetésterülete 1990-t�l napjainkig 

 
ezer hektár

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 2007* Átlag Átlag 
(1990-
2004)

Átlag 
(2004-
2005)

Világ 708 433 703 887 709 180 695 168 695 589 686 722 704 038 699 848 680 680 672 383 674 151 676 753 663 621 671 649 677 973 682 902 680 000 680 000 686 832 688 722 680 219
USA 65 700 62 091 65 851 60 233 63 976 59 766 64 845 63 765 61 567 58 530 58 562 55 254 53 670 57 888 56 793 56 404 54 233 55 000 59 674 60 836 55 607
Európai Unió 39 737 39 313 38 431 35 483 35 175 36 059 37 331 38 524 37 908 36 645 37 811 36 856 37 839 36 792 53 224 52 014 50 849 56 462 40 914 37 422 53 137
Magyarország, összes gabona 2 779 2 886 2 746 2 771 2 960 2 780 2 836 2 954 2 862 2 421 2 763 3 080 2 953 2 880 2 988 2 933 2 838 2 617 2 836 2 834 2 844
Magyarország / EU (%) 6,99% 7,34% 7,15% 7,81% 8,42% 7,71% 7,60% 7,67% 7,55% 6,61% 7,31% 8,36% 7,80% 7,83% 5,61% 5,64% 5,58% 4,63% 7,09% 7,57% 5,37%
Magyarország / Világ (%) 0,39% 0,41% 0,39% 0,40% 0,43% 0,40% 0,40% 0,42% 0,42% 0,36% 0,41% 0,46% 0,44% 0,43% 0,44% 0,43% 0,42% 0,38% 0,41% 0,41% 0,42%
Világ 231 263 223 341 222 481 222 937 215 130 216 371 226 856 226 262 220 109 213 341 215 394 214 617 214 071 207 452 215 703 215 615 na na 218 809 219 259 215 659
USA 27 965 23 392 25 399 25 379 24 997 24 685 25 414 25 414 23 878 21 781 21 502 19 681 18 582 21 474 20 234 20 226 20 280 na 22 958 23 539 20 247
Európai Unió 17 352 17 379 17 343 15 818 15 868 16 616 16 950 17 322 17 242 17 071 17 974 16 690 18 002 17 163 23 292 22 996 21 915 24 803 18 433 17 056 23 251
Magyarország, búza 1 221 1 158 848 986 1 059 1 108 1 193 1 248 1 184 734 1 024 1 206 1 110 1 114 1 173 1 130 1 076 1 118 1 094 1 085 1 124
Mo./EU (%) 7,04% 6,66% 4,89% 6,23% 6,67% 6,67% 7,04% 7,20% 6,86% 4,30% 5,70% 7,22% 6,17% 6,49% 5,04% 4,91% 4,91% 4,51% 6,03% 6,36% 4,84%
Mo./világ (%) 0,53% 0,52% 0,38% 0,44% 0,49% 0,51% 0,53% 0,55% 0,54% 0,34% 0,48% 0,56% 0,52% 0,54% 0,54% 0,52% 0,00% 0,00% 0,44% 0,49% 0,27%
Világ 131 300 134 002 137 032 131 603 138 332 136 496 139 916 141 402 139 099 138 845 138 443 139 119 138 610 144 321 147 146 147 171 na na 138 927 137 752 147 158
USA 27 095 27 851 29 169 25 468 29 345 26 389 29 398 29 409 29 376 28 525 29 316 27 846 28 050 28 789 29 798 30 082 28 590 na 28 500 28 288 29 490
Európai Unió 3 665 4 037 3 994 3 951 3 847 3 824 4 185 4 359 4 187 4 114 4 236 4 565 4 411 4 429 6 482 5 998 5 685 8 590 4 698 4 129 6 689
Magyarország, kukorica 1 082 1 154 1 207 1 156 1 237 1 033 1 053 1 059 1 023 1 115 1 193 1 258 1 206 1 145 1 188 1 198 1 215 1 067 1 144 1 137 1 167
Mo./EU (%) 29,53% 28,59% 30,22% 29,24% 32,15% 27,02% 25,17% 24,29% 24,42% 27,10% 28,15% 27,56% 27,34% 25,84% 18,33% 19,97% 21,37% 12,42% 26,56% 27,62% 18,02%
Mo./világ (%) 0,82% 0,86% 0,88% 0,88% 0,89% 0,76% 0,75% 0,75% 0,74% 0,80% 0,86% 0,90% 0,87% 0,79% 0,81% 0,81% 0,00% 0,00% 0,73% 0,83% 0,41%
világ búza/kuk 176,13% 166,67% 162,36% 169,40% 155,52% 158,52% 162,14% 160,01% 158,24% 153,65% 155,58% 154,27% 154,44% 143,74% 146,59% 146,51% na na 157,74% 159,33% 146,55%
Mo búza/kuk 112,79% 100,30% 70,30% 85,29% 85,61% 107,24% 113,31% 117,82% 115,74% 65,85% 85,89% 95,83% 92,09% 97,29% 98,74% 94,32% 88,56% 104,78% 96,21% 96,10% 96,60%
Gabona EU / Világ (%) 5,61% 5,59% 5,42% 5,10% 5,06% 5,25% 5,30% 5,50% 5,57% 5,45% 5,61% 5,45% 5,70% 5,48% 7,85% 7,62% 7,48% 8,30% 5,96% 5,43% 7,81%
Gabona USA / Világ (%) 9,27% 8,82% 9,29% 8,66% 9,20% 8,70% 9,21% 9,11% 9,04% 8,70% 8,69% 8,16% 8,09% 8,62% 8,38% 8,26% 7,98% 8,09% 8,68% 8,83% 8,17%
Búza EU/világ 7,50% 7,78% 7,80% 7,10% 7,38% 7,68% 7,47% 7,66% 7,83% 8,00% 8,34% 7,78% 8,41% 8,27% 10,80% 10,67% na na 8,15% 7,79% 10,73%
Búza USA/világ 12,09% 10,47% 11,42% 11,38% 11,62% 11,41% 11,20% 11,23% 10,85% 10,21% 9,98% 9,17% 8,68% 10,35% 9,38% 9,38% na na 10,55% 10,72% 9,38%
Kuk EU/világ 2,79% 3,01% 2,91% 3,00% 2,78% 2,80% 2,99% 3,08% 3,01% 2,96% 3,06% 3,28% 3,18% 3,07% 4,41% 4,08% na na 3,15% 3,00% 4,24%
Kuk USA/világ 20,64% 20,78% 21,29% 19,35% 21,21% 19,33% 21,01% 20,80% 21,12% 20,54% 21,18% 20,02% 20,24% 19,95% 20,25% 20,44% na na 20,51% 20,53% 20,35%
Mo b+k 2 303 2 312 2 055 2 141 2 295 2 141 2 247 2 306 2 206 1 849 2 217 2 464 2 316 2 258 2 361 2 328 2 291 2 185 2 238 2 222 2 291

Magyarország Búza / Összes gabona 43,94% 40,11% 30,90% 35,57% 35,77% 39,86% 42,07% 42,23% 41,35% 30,33% 37,08% 39,14% 37,61% 38,67% 39,26% 38,53% 37,91% 42,72% 38,28% 38,19% 39,61%
Kukorica / Összes gabona 38,95% 40,00% 43,95% 41,71% 41,78% 37,17% 37,13% 35,84% 35,72% 46,05% 43,17% 40,85% 40,83% 39,75% 39,76% 40,85% 42,81% 40,77% 40,22% 40,21% 41,05%

*: El�rejelzés 
(Forrás: FAOSTAT, COCERAL, 2006, 2007 hazai és EU adatok: http://www.gabonaszovetseg.hu/statisztikai.php?k=32)

Összes gabona

Búza

Kukorica
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31. táblázat: A világ, az Európai Unió és Magyarország gabona, kukorica és búza termésmennyisége 1990-t�l napjainkig 

 
ezer tonna

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 2007* Átlag Átlag 
(1990-
2003)

Átlag 
(2004-
2005)

Világ 1 951 674 1 889 359 1 973 486 1 902 948 1 956 607 1 897 355 2 072 326 2 095 348 2 084 197 2 085 715 2 060 407 2 107 725 2 042 390 2 085 774 2 270 360 2 227 980 2 100 000 2 200 000 2 055 758 2 014 665 2 199 585
USA 312 400 280 013 352 973 259 057 355 877 277 600 335 744 336 536 349 445 335 553 342 809 325 480 298 788 348 897 389 066 364 020 346 561 340 000 330 601 322 226 359 912
Európai Unió 188 341 197 183 181 376 180 602 176 229 180 069 208 891 208 329 213 993 203 458 216 930 202 857 214 366 189 672 292 718 260 561 248 124 270 549 213 014 197 307 267 988
Magyarország, összes gabona 12 561 15 832 10 012 8 548 11 749 11 299 11 344 14 139 13 038 11 392 10 036 15 046 11 703 8 770 16 737 16 149 14 467 8 757 12 310 11 819 14 028
Magyarország / EU (%) 6,67% 8,03% 5,52% 4,73% 6,67% 6,27% 5,43% 6,79% 6,09% 5,60% 4,63% 7,42% 5,46% 4,62% 5,72% 6,20% 6,20% 6,20% 6,01% 5,99% 5,96%
Magyarország / Világ (%) 0,64% 0,84% 0,51% 0,45% 0,60% 0,60% 0,55% 0,67% 0,63% 0,55% 0,49% 0,71% 0,57% 0,42% 0,74% 0,72% 0,72% 0,72% 0,62% 0,59% 0,73%
Világ 592 309 546 874 565 305 564 480 527 070 542 664 585 374 613 381 593 550 587 661 586 060 590 027 574 392 561 122 629 873 628 101 593 108 613 400 583 042 573 591 628 987
USA 74 294 53 890 67 136 65 222 63 168 59 404 61 982 67 536 69 327 62 567 60 757 53 262 44 063 63 814 58 738 57 106 57 298 58 600 61 009 61 887 57 922
Európai Unió 88 981 93 995 87 796 84 051 85 610 87 832 99 926 94 880 103 927 97 486 105 663 92 103 104 434 90 904 137 618 124 241 117 809 120 166 100 968 94 113 124 958
Magyarország, búza 6 198 6 008 3 453 3 021 4 874 4 614 3 912 5 259 4 899 2 639 3 692 5 197 3 910 2 941 6 007 5 079 4 379 3 850 4 441 4 330 4 829
Mo./EU (%) 6,97% 6,39% 3,93% 3,59% 5,69% 5,25% 3,91% 5,54% 4,71% 2,71% 3,49% 5,64% 3,74% 3,24% 4,36% 4,09% 0,00% 0,00% 4,07% 4,63% 4,23%
Mo./világ (%) 1,05% 1,10% 0,61% 0,54% 0,92% 0,85% 0,67% 0,86% 0,83% 0,45% 0,63% 0,88% 0,68% 0,52% 0,95% 0,81% 0,00% 0,00% 0,69% 0,76% 0,88%
Világ 483 336 494 339 533 571 476 712 569 223 517 140 589 151 585 252 615 638 607 553 592 607 614 735 603 164 642 712 724 515 694 576 693 148 779 900 600 959 566 081 709 545
USA 201 532 189 866 240 719 160 985 255 293 187 969 234 527 233 867 247 882 239 549 251 854 241 485 228 805 256 905 299 917 280 228 267 598 332 500 241 749 226 517 290 073
Európai Unió 24 216 28 911 31 184 31 704 29 590 30 368 35 576 39 567 36 517 37 577 38 915 41 025 40 544 33 781 54 879 49 762 43 113 52 000 37 735 34 248 49 938
Magyarország, kukorica 4 500 7 745 4 405 4 044 4 761 4 680 5 989 6 828 6 143 7 149 4 984 7 858 6 121 4 532 8 317 9 000 8 441 4 000 6 083 5 696 7 440
Mo./EU (%) 18,58% 26,79% 14,13% 12,76% 16,09% 15,41% 16,84% 17,26% 16,82% 19,03% 12,81% 19,15% 15,10% 13,42% 15,16% 18,09% 0,00% 0,00% 14,86% 16,73% 16,62%
Mo./világ (%) 0,93% 1,57% 0,83% 0,85% 0,84% 0,90% 1,02% 1,17% 1,00% 1,18% 0,84% 1,28% 1,01% 0,71% 1,15% 1,30% 0,00% 0,00% 0,92% 1,01% 1,22%
világ búza/kuk 122,55% 110,63% 105,95% 118,41% 92,59% 104,94% 99,36% 104,81% 96,41% 96,73% 98,90% 95,98% 95,23% 87,31% 86,94% 90,43% 85,57% 78,65% 98,41% 102,13% 88,68%
Mo búza/kuk 137,73% 77,58% 78,39% 74,69% 102,36% 98,60% 65,31% 77,02% 79,74% 36,91% 74,08% 66,14% 63,88% 64,90% 72,23% 56,43% 51,88% 96,25% 76,34% 78,38% 64,33%
Gabona EU / Világ (%) 9,65% 10,44% 9,19% 9,49% 9,01% 9,49% 10,08% 9,94% 10,27% 9,75% 10,53% 9,62% 10,50% 9,09% 12,89% 11,69% 11,82% 12,30% 10,32% 9,79% 12,29%
Gabona USA / Világ (%) 16,01% 14,82% 17,89% 13,61% 18,19% 14,63% 16,20% 16,06% 16,77% 16,09% 16,64% 15,44% 14,63% 16,73% 17,14% 16,34% 16,50% 15,45% 16,06% 15,98% 16,74%
Búza EU/világ 15,02% 17,19% 15,53% 14,89% 16,24% 16,19% 17,07% 15,47% 17,51% 16,59% 18,03% 15,61% 18,18% 16,20% 21,85% 19,78% 0,00% 0,00% 15,07% 16,41% 20,81%
Búza USA/világ 12,54% 9,85% 11,88% 11,55% 11,98% 10,95% 10,59% 11,01% 11,68% 10,65% 10,37% 9,03% 7,67% 11,37% 9,33% 9,09% 9,66% 9,55% 10,49% 10,79% 9,21%
Kuk EU/világ 5,01% 5,85% 5,84% 6,65% 5,20% 5,87% 6,04% 6,76% 5,93% 6,18% 6,57% 6,67% 6,72% 5,26% 7,57% 7,16% 0,00% 0,00% 5,52% 6,04% 7,37%
Kuk USA/világ 41,70% 38,41% 45,11% 33,77% 44,85% 36,35% 39,81% 39,96% 40,26% 39,43% 42,50% 39,28% 37,93% 39,97% 41,40% 40,35% 38,61% 42,63% 40,13% 39,95% 40,87%

Magyarország Búza / Összes gabona 49,34% 37,95% 34,49% 35,34% 41,48% 40,84% 34,48% 37,19% 37,57% 23,16% 36,79% 34,54% 33,41% 33,54% 35,89% 31,45% 30,27% 43,96% 36,21% 36,44% 33,67%
Kukorica / Összes gabona 35,82% 48,92% 44,00% 47,31% 40,53% 41,42% 52,80% 48,29% 47,12% 62,76% 49,66% 52,22% 52,30% 51,68% 49,69% 55,73% 58,35% 45,68% 49,13% 48,19% 52,71%

*: El�rejelzés 
(Forrás: FAOSTAT, COCERAL, 2006, 2007 hazai és EU adatok: http://www.gabonaszovetseg.hu/statisztikai.php?k=32)
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32. táblázat: Magyarország gabonamérlege 1992/1993. szezontól a 2007/2008. szezonig  

 
ezer tonna

1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08* Átlag
Nyitó készlet Gabona 1310 701 710 1050 424 1216 2284 1788 1008 905 1360 1251 644 2625 950 1310 1 221
Intervenciós nyitó készlet Gabona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3846 6868 2397 819
Termés Gabona 10000 8389 11031 11130 10785 14126 12360 10806 9909 14885 11383 8720 16657 16248 14762 9560 11 922
Import Gabona 0 0 0 0 0 0 0 0 50 9 0 148 15 25 65 330 40
Forrás összesen Gabona 11387 9273 11741 12180 11209 15342 14644 12594 10967 15799 12743 10119 17316 22744 22645 13597 14 019

�rlés Gabona 1556 1480 1570 1961 1617 1750 1655 1803 1643 1637 1580 1500 1445 1435 1490 1490 1 601
Ipari Gabona 580 630 630 610 610 510 500 460 620 630 619 597 640 710 710 810 617

Vet�mag Gabona 500 450 495 450 499 475 395 481 479 595 497 440 470 470 450 465 476
Takarmány Gabona 6464 5727 5713 6340 6185 6590 6750 6570 5906 6150 6020 5130 4800 4900 5500 4700 5 840

Veszteség Gabona 110 105 110 110 95 120 200 140 140 222 180 125 160 230 230 480 172
Összes belföldi felhasználás Gabona 9210 8392 8518 9471 9006 9445 9500 9454 8788 9234 8896 7792 7515 7745 8380 7945 8 706
Export Gabona 1476 171 2173 2285 987 3341 3337 2315 840 4720 2596 1683 3290 3676 8257 4760 2 869
Felhasználás összesen Gabona 10686 8563 10691 11756 9993 12786 12837 11769 9628 13954 11492 9475 14651 14443 12166 12705 11 725
Piaci zárókészlet Gabona 701 710 1050 424 1216 2556 1807 825 905 1845 1251 644 2625 4455 7301 892 1 825
Intervenciós készletváltozás Gabona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3846 3022 -4471 na 160
Intervenciós zárókészlet Gabona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3846 6868 2397 na 874
Nyitó készlet Búza 190 216 200 390 130 397 780 880 213 266 430 336 172 883 190 250 370
Intervenciós nyitó készlet Búza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1488 1707 155 209
Termés Búza 3444 3032 4500 4600 3600 5270 4760 2636 3709 5031 3896 2897 5953 5148 4468 3700 4 165
Import Búza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 10 10 7 50 7
Búza forrás összesen Búza 3681 3290 4700 4990 3730 5667 5540 3516 3922 5297 4326 3262 6135 7529 6372 4155 4 757

�rlés Búza 1500 1400 1500 1791 1489 1580 1445 1593 1513 1492 1450 1370 1260 1250 1300 1300 1 452
Ipari Búza 70 100 80 80 50 10 10 10 10 10 9 7 10 10 10 10 30

Vet�mag Búza 290 290 300 300 320 300 225 280 290 332 298 270 270 270 270 280 287
Takarmány Búza 1184 1157 821 680 885 1350 1350 900 1186 1050 1090 750 700 800 1100 800 988

Veszteség Búza 40 40 40 40 30 40 90 40 60 75 60 40 50 50 50 150 56
Összes belföldi felhasználás Búza 3084 2987 2741 2891 2774 3280 3120 2823 3059 2959 2907 2437 2290 2380 2730 2540 2 813
Export Búza 381 103 1569 1969 559 1335 1521 490 597 1769 1083 443 1434 1490 2650 1500 1 181
Felhasználás összesen Búza 3465 3090 4310 4860 3333 4615 4641 3313 3656 4728 3990 2880 5252 4049 3828 4040 4 003
Piaci zárókészlet Búza 216 200 390 130 397 1052 899 203 266 569 336 172 883 1952 837 115 539
Intervenciós készletváltozás Búza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1528 179 -1552 na 10
Intervenciós zárókészlet Búza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1528 1707 155 na 226
Nyitó készlet Kukorica 1100 452 440 490 258 748 1017 497 758 600 850 870 443 1305 700 1000 721
Intervenciós nyitó készlet Kukorica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2249 5073 2238 598
Termés Kukorica 4462 4012 4500 4597 5800 6811 5700 6600 4874 7812 5840 4562 8317 9000 8400 4200 5 968
Import Kukorica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 10 0 5 25 250 18
Kukorica forrás összesen Kukorica 5563 4464 4940 5087 6058 7559 6717 7097 5632 8417 6690 5442 8760 12559 14198 7688 7 304

�rlés Kukorica 40 40 40 120 115 150 180 180 115 130 120 120 170 170 170 170 127
Ipari Kukorica 380 450 400 400 450 360 350 330 450 440 430 430 430 500 550 650 438

Vet�mag Kukorica 100 50 85 60 79 75 80 101* 89 105 49 50 50 50 50 50 68
Takarmány Kukorica 3674 3371 3360 4040 4140 4040 3950 4100 3700 3900 3750 3380 2800 2900 3200 2800 3 569

Veszteség Kukorica 50 50 50 50 50 60 70 70 60 117 95 70 80 150 150 300 92
Összes belföldi felhasználás Kukorica 4244 3961 3935 4670 4834 4685 4630 4680 4414 4692 4444 4050 3530 3770 4120 3970 4 289
Export Kukorica 867 63 515 159 476 1857 1590 1738 618 2710 1376 949 1676 1876 5212 3000 1 543
Felhasználás összesen Kukorica 5111 4024 4450 4829 5310 6542 6220 6418 5032 7402 5820 4999 7455 8470 6497 0 5 536
Piaci zárókészlet Kukorica 452 440 490 258 748 1017 497 578 600 1015 870 443 1305 1840 2627 718 869
Intervenciós készletváltozás Kukorica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2249 2824 -2835 na 149
Intervenciós zárókészlet Kukorica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2249 5073 2238 na 637
*: El�rejelzés
(Forrás: Gabonaszövetség)  
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33. táblázat: A búza és a takarmánykukorica termésmennyisége, felvásárlási átlagára, garantált ára, alsó és fels� intervenciós ára, irányára, valamint állami felvásárlása 
1990-t�l 2004-ig  

Búza 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Term�terület (e ha) 1221 1152 846 986 1059 1108 1 193 1 247 1 183 734 1 024 1 194 1 117 1 114 1 173
Termésátlag (t/ha) 5,05 5,19 4,07 3,05 4,59 4,16 3,28 4,21 4,14 3,59 3,6 4,34 3,85 2,64 5,12
Összes termés (e t) 6 198 6 008 3 453 3 021 4 874 4 614 3 912 5 259 4 899 2 639 3 692 5 197 3 910 2 941 6 007
Felvásárlási átlagár (Ft/t) 6 029 5 603 6 854 9 450 9 360 11 414 24 389 21 350 16 351 20 145 27 892 24 178 23 211 30 416 24 004
Garantált ár (Ft/t) 8 200 8 800 9 800 15 000 18 000 18 000 16 000 17 000 17 500
Kvóta (t/ha) 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40
Fels� intervenciós ár (Ft/t) 25 000 30 000 31 000
Irányár (Ft/t) 22 000 25 500 26 000
Alsó intervenciós ár (Ft/t) 7 000 18 000 20 000 20 000 23 000 23 000
Kvótabejelentés (e t) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 300 0 0 0 na na 0
Garantált áras felv (e t) 0 0 0 0 0 0 0 0 185 0 0 0 na na 0
Intervenciós felv (e t) 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 na na 0
Összes állami felvásárlás (e t) 0 0 0 0 0 0 0 0 275 0 0 0 na na 0
Állami felvásárlásra nem került termés (e t) 6 198 6 008 3 453 3 021 4 874 4 614 3 910 5 258 4 624 2 638 3 692 5 176 na na
Alsó intervenciós ár a felvásárlási ár 
százalékában 

0,00% 0,00% 0,00% 74,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 110,09% 0,00% 71,71% 82,72% 99,09% 75,62% 0,00%

Garantált ár a felvásárlási ár százalékában 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 87,61% 77,10% 40,18% 70,26% 110,09% 89,35% 57,36% 70,31% 75,40% 0,00% 0,00%
Kvótabejelentés a termés százalékában 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 46,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Felvásárlás az összes termés százalékában 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Kukorica 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Term�terület (e ha) 1082 1106 1159 1121 1204 1033 1 053 1 059 1 023 1 115 1 193 1 285 1 232 1 145 1 188
Termésátlag (t/ha) 3,99 6,71 3,65 3,5 3,85 4,43 5,61 6,41 5,95 6,38 4,15 6,07 5,68 3,96 7,00
Összes termés (e t) 4 500 7 745 4 405 4 044 4 761 4 680 5 989 6 828 6 143 7 149 4 984 7 858 6 121 4 532 8 317
Felvásárlási átlagár (Ft/t) 8 728 6 713 7 096 9 929 9 944 12 245 19 623 15 010 14 097 15 381 25 070 19 022 20 770 29 175 22 500
Garantált ár (Ft/t) 8 500 9 600 12 500 15 000 16 500 14 000 14 000 14 000 15 000
Kvóta (t/ha) 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20
Fels� intervenciós ár (Ft/t) 21 000 26 000 27000
Irányár (Ft/t) 19 000 21 000 24000
Alsó intervenciós ár (Ft/t) 14 000 14 000 16 000 18 000 21000 21000
Kvótabejelentés
Garantált áras felv. (e t) 0 0 0 0 0 0 0 44 225 0 0 0 na na 0
Intervenciós felv. (e t) 0 0 0 0 0 0 0 237,459 165 0 0 69,5 na na 0
Összes állami felvásárlás (e t) 0 0 0 0 0 0 0 281,459 390 0 0 69,5 na na 0
Állami felvásárlásra nem került termés (e t) 4 500 7 745 4 405 4 044 4 761 4 680 5 989 6 705 5 753 7 149 4 984 7 811 na na
Alsó intervenciós ár a felvásárlási ár 
százalékában 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 93,27% 99,31% 0,00% 63,82% 94,63% 101,11% 71,98% 0,00%

Garantált ár a felvásárlási ár százalékában 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 85,48% 78,40% 63,70% 99,93% 117,05% 91,02% 55,84% 73,60% 72,22% 0,00% 0,00%
Kvótabejelentés a termés százalékában 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Felvásárlás az összes termés százalékában 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,12% 6,35% 0,00% 0,00% 0,88% 0,00% 0,00%
(Forrás: Saját kutatás KSH, AKII adatok alapján)  
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34. táblázat: A búza és a kukorica felvásárlási árak és az intervenciós ár alakulása Magyarországon 2004. 
januártól napjainkig  

 
Piaci ár/Intervenciós ár (%)

Búza (Ft/t)
Kukorica 

(Ft/t)
Árpa 
(Ft/t)

Intervenc
iós 

alapár 
(EUR/t)

Havi 
növekmény 

(EUR/t)

Interven
ciós ár 

(EUR/t)

Árfolya
m 

(Ft/EUR)
Intervenci
ós ár (Ft/t) Búza Kukorica Árpa

2004. január 45 500 36 500 34 300 101,31 1,38 102,69 264,32 27 143 167,63% 134,47% 126,37%
2004. február 46 900 38 600 39 000 101,31 1,84 103,15 263,15 27 144 172,78% 142,20% 143,68%
2004. március 45 200 38 000 42 300 101,31 2,30 103,61 253,33 26 248 172,21% 144,78% 161,16%
2004. április 42 200 37 100 35 700 101,31 2,76 104,07 250,41 26 060 161,93% 142,36% 136,99%
2004. május 39 900 35 900 36 400 101,31 3,22 104,53 252,91 26 437 150,93% 135,80% 137,69%
2004. június 35 100 37 300 24 100 101,31 3,22 104,53 253,02 26 448 132,71% 141,03% 91,12%
2004. július 22 500 34 700 21 200 101,31 3,22 104,53 249,89 26 121 86,14% 132,84% 81,16%
2004. augusztus 22 700 33 300 23 100 101,31 0,00 101,31 248,85 25 211 90,04% 132,09% 91,63%
2004. szeptember 22 900 25 700 23 600 101,31 0,00 101,31 247,66 25 090 91,27% 102,43% 94,06%
2004. október 21 000 21 100 22 700 101,31 0,00 101,31 246,69 24 992 84,03% 84,43% 90,83%
2004. november 22 600 20 300 24 100 101,31 0,46 101,77 245,36 24 970 90,51% 81,30% 96,51%
2004. december 24 700 20 500 26 400 101,31 0,92 102,23 245,80 25 128 98,30% 81,58% 105,06%
2005. január 23 300 21 100 21 700 101,31 1,38 102,69 246,48 25 311 92,05% 83,36% 85,73%
2005. február 22 600 21 100 22 500 101,31 1,84 103,15 243,69 25 137 89,91% 83,94% 89,51%
2005. március 23 000 22 200 26 900 101,31 2,30 103,61 244,81 25 365 90,68% 87,52% 106,05%
2005. április 22 800 22 600 23 700 101,31 2,76 104,07 248,19 25 829 88,27% 87,50% 91,76%
2005. május 22 600 21 400 21 300 101,31 3,22 104,53 251,95 26 336 85,81% 81,26% 80,88%
2005. június 23 200 22 500 20 700 101,31 3,22 104,53 249,04 26 032 89,12% 86,43% 79,52%
2005. július 19 600 22 600 19 800 101,31 3,22 104,53 246,47 25 764 76,08% 87,72% 76,85%
2005. augusztus 19 500 23 300 21 400 101,31 0,00 101,31 244,49 24 769 78,73% 94,07% 86,40%
2005. szeptember 19 800 19 800 22 400 101,31 0,00 101,31 245,83 24 905 79,50% 79,50% 89,94%
2005. október 20 700 19 700 22 100 101,31 0,00 101,31 251,85 25 515 81,13% 77,21% 86,62%
2005. november 21 100 20 300 22 800 101,31 0,46 101,77 251,04 25 548 82,59% 79,46% 89,24%
2005. december 21 500 21 100 21 200 101,31 0,92 102,23 252,68 25 831 83,23% 81,68% 82,07%
2006. január 22 700 22 200 21 200 101,31 1,38 102,69 250,71 25 745 88,17% 86,23% 82,34%
2006. február 24 400 23 400 24 100 101,31 1,84 103,15 251,57 25 949 94,03% 90,18% 92,87%
2006. március 24 100 24 100 23 700 101,31 2,30 103,61 260,85 27 027 89,17% 89,17% 87,69%
2006. április 24 600 24 200 25 800 101,31 2,76 104,07 265,47 27 627 89,04% 87,59% 93,39%
2006. május 24 800 25 000 22 000 101,31 3,22 104,53 262,37 27 426 90,43% 91,16% 80,22%
2006. június 25 500 26 500 23 800 101,31 3,22 104,53 272,39 28 473 89,56% 93,07% 83,59%
2006. július 24 500 27 400 22 800 101,31 3,22 104,53 277,49 29 006 84,47% 94,46% 78,60%
2006. augusztus 26 100 27 300 24 700 101,31 0,00 101,31 274,41 27 800 93,88% 98,20% 88,85%
2006. szeptember 28 100 24 100 28 800 101,31 0,00 101,31 274,42 27 801 101,07% 86,69% 103,59%
2006. október 29 300 25 000 26 300 101,31 0,00 101,31 267,10 27 060 108,28% 92,39% 97,19%
2006. november 31 200 26 400 28 700 101,31 0,46 101,77 258,84 26 342 118,44% 100,22% 108,95%
2006. december 30 400 27 100 36 400 101,31 0,92 102,23 253,97 25 963 117,09% 104,38% 140,20%
2007. január 33 700 29 100 28 600 101,31 1,38 102,69 253,83 26 066 129,29% 111,64% 109,72%
2007. február 33 200 29 200 32 400 101,31 1,84 103,15 253,40 26 138 127,02% 111,71% 123,96%
2007. március 34 800 29 000 43 400 101,31 2,30 103,61 249,81 25 883 134,45% 112,04% 167,68%
2007. április 32 900 29 800 34 200 101,31 2,76 104,07 245,96 25 597 128,53% 116,42% 133,61%
2007. május 33 100 30 700 35 700 101,31 3,22 104,53 248,47 25 973 127,44% 118,20% 137,45%
2007. június 33 000 32 300 32 800 101,31 3,22 104,53 250,40 26 174 126,08% 123,40% 125,31%
2007. július 40 100 33 800 36 300 101,31 3,22 104,53 246,81 25 800 155,43% 131,01% 140,70%
2007. augusztus 48 600 42 600 45 200 101,31 0,00 101,31 255,19 25 854 187,98% 164,77% 174,83%
2007. szeptember 53 500 53 700 44 000 101,31 0,00 101,31 253,41 25 673 208,39% 209,17% 171,39%
2007. október 56 700 53 200 49 700 101,31 0,00 101,31 250,77 25 406 223,18% 209,40% 195,63%
(Forrás: 

Árak: KSH, http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/tabl2_01_06_04a.html

Árfolyam: EKB havi középárfolyam, http://sdw.ecb.int/browse.do)  
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35. táblázat: A búza és a kukorica felvásárlási mennyiségek alakulása Magyarországon 2002. és 2007. között 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007
Búza Január 92 391 39 719 20 465 57 026 57 569 54 013

Február 77 555 75 901 27 863 61 954 67 566 40 054
Március 76 129 72 010 21 214 82 474 79 885 29 186
Április 69 079 56 185 15 812 69 233 33 213 26 069
Május na 69 320 18 112 51 734 45 728 45 787
Június na 47 421 19 571 58 324 57 600 109 968
Július 696 657 971 315 392 975 260 387 394 599 774 248
Augusztus 515 552 496 585 1 152 971 780 482 865 847 382 343
Szeptember 206 965 179 607 477 874 346 728 297 843 183 321
Október 142 033 79 597 365 405 246 635 116 993 86 082
November 80 797 55 930 145 930 116 441 74 290 na
December 75 446 54 142 134 019 92 113 83 311 na
Összesen 2 032 604 2 197 732 2 792 211 2 223 531 2 174 444 1 731 071

Kukorica Január 134 488 65 980 43 172 105 451 133 091 157 210
Február 177 737 75 393 52 910 80 320 80 250 108 119
Március 206 855 106 308 51 274 105 961 113 018 86 331
Április 141 802 120 920 57 656 122 963 75 670 68 976
Május 223 562 188 795 71 758 89 650 54 104 113 023
Június 119 258 86 321 40 744 86 640 68 253 106 587
Július 87 721 78 168 25 793 40 908 35 927 71 079
Augusztus 47 593 34 934 15 330 21 565 29 118 31 376
Szeptember 75 603 279 746 43 662 34 267 46 062 338 547
Október 484 918 740 722 258 051 231 775 472 859 472 016
November 755 295 390 918 984 811 1 046 453 1 300 474 na
December 355 974 113 232 942 828 847 509 465 321 na
Összesen 2 810 806 2 281 437 2 587 989 2 813 462 2 874 147 1 553 264

(Forrás: KSH)  
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36. táblázat: Az uniós norma szerinti gabonafelvásárlások adatai Magyarországon  
ezer tonna

Gabona 
felajánlás Értékesítés Készlet Áttárolás Hasonlítás

2004. október 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
2004. november 0,00 0,00 0,00 2 139 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
2004. december 616,92 124,58 741,50 2 998 99 0 0 99 0 3,29% 0,00% 13,31%
2005. január 944,71 273,48 1 218,19 3 399 284 0 0 284 0 8,34% 0,00% 23,27%
2005. február 1 526,94 638,93 2 165,88 3 399 718 0 0 718 0 21,12% 0,00% 33,15%
2005. március 1 649,38 1 027,99 2 677,37 3 729 1 460 0 0 1 460 0 39,15% 0,00% 54,53%
2005. április 1 924,62 1 278,41 3 203,03 4 013 2 124 5 0 2 124 0 52,93% 0,12% 66,31%
2005. május 2 462,89 1 853,80 4 316,69 4 184 2 662 322 0 2 662 0 63,61% 7,69% 61,66%
2005. június 2 570,51 2 360,99 4 931,50 4 292 3 452 562 72 3 380 0 80,43% 13,10% 68,54%
2004/2005 záró állomány 2 571 2 361 4 931 3 896 3 896 488 72 3 824 0 100,00% 12,53% 77,54%
2005. július 2 803,00 2 103,00 4 906,00 0 3 896 506 66 3 314 81 0,00% 0,00% 67,55%
2005. augusztus 2 803,00 2 103,00 4 906,00 0 0 0 66 3 380 81 0,00% 0,00% 68,90%
2005. szeptember 3 146,00 1 972,00 5 118,00 0 0 0 156 3 224 429 0,00% 0,00% 62,99%
2005. október 3 146,00 1 972,00 5 118,00 0 0 0 156 3 224 429 0,00% 0,00% 62,99%
2005. november 3 146,00 1 972,00 5 118,00 1 532 0 0 156 3 224 429 0,00% 0,00% 62,99%
2005. december 4 222,00 1 732,00 5 954,00 3 448 0 0 328 3 052 743 0,00% 0,00% 51,26%
2006. január 5 047,00 2 199,00 7 246,00 3 774 509 0 425 3 464 791 13,49% 0,00% 47,81%
2006. február 5 945,00 2 271,00 8 216,00 3 761 1 395 0 525 4 250 836 37,09% 0,00% 51,73%
2006. március 6 471,00 2 438,00 8 909,00 4 354 2 781 401 637 5 524 880 63,87% 0,00% 62,00%
2006. április 6 771,00 2 408,00 9 179,00 4 414 3 559 401 677 6 262 1 135 80,63% 0,00% 68,22%
2006. május 7 132,00 2 330,00 9 462,00 4 471 3 881 401 708 6 553 1 207 86,80% 0,00% 69,26%
2006. június 7 836,77 2 015,04 9 851,80 4 383 4 086 401 759 6 707 1 207 93,22% 0,00% 68,08%
2005/2006 záró állomány 7 837 2 015 9 852 4 218 4 218 401 759 6 839 1 359 100,00% 9,51% 69,42%
2006. július 8 096,27 1 577,24 9 673,51 0 0,00 0,00 88 6 619 371 0,00% 0,00% 68,42%
2006. augusztus 8 065,18 1 292,21 9 357,39 0 0,00 0,00 246 6 461 614 0,00% 0,00% 69,05%
2006. szeptember 8 217,90 821,61 9 039,51 0 0,00 0,00 512 6 195 777 0,00% 0,00% 68,53%
2006. október 8 336,35 782,98 9 119,33 0 0,00 0,00 803 5 904 860 0,00% 0,00% 64,74%
2006. november 3 140,65 5 896,88 9 037,53 11 0,00 0,00 978 5 729 924 0,00% 0,00% 63,39%
2006. december 3 132,25 5 799,77 8 932,02 43 0,00 0,00 1 041 5 666 1 048 0,00% 0,00% 63,44%
2007. január 3 132,25 5 845,08 8 977,33 14 1,54 0,00 1 364 5 344 1 170 10,87% 0,00% 59,53%
2007. február 3 138,25 5 573,94 8 712,19 14 1,54 0,00 2 158 4 551 1 231 11,02% 0,00% 52,23%
2007. március 3 138,25 5 567,56 8 705,81 14 1,54 0,00 2 561 4 147 1 390 11,02% 0,00% 47,64%
2007. április 3 138,25 5 495,33 8 633,59 14 1,54 0,00 2 953 3 756 1 449 11,02% 0,00% 43,50%
2007. május 3 101,85 5 099,67 8 201,52 14 1,54 0,00 3 330 3 379 1 492 11,02% 0,00% 41,20%
2007. június 3 093,65 4 760,89 7 854,54 14 1,54 0,00 3 710 2 998 1 570 11,02% 0,00% 38,17%
2006/2007 záró állomány 3 094 4 761 7 855 14 1,54 0,00 3 710 2 998 1 570 11,02% 0,00% 38,17%
2007. július 3 099,08 3 783,56 6 882,64 0 0 0 714 2 860 18 0,00% 0,00% 41,56%
2007. augusztus 3 077,28 3 307,11 6 384,39 0 0 0 892 2 682 39 0,00% 0,00% 42,01%
2007. szeptember 3 047,28 2 732,63 5 779,91 0 0 0 1 582 1 992 52 0,00% 0,00% 34,47%
2007. október 2 996,28 2 437,58 5 433,86 0 0 0 2 180 1 394 52 0,00% 0,00% 25,66%
2007. november 2 982,78 2 328,30 5 311,08 0 0 0 2 218 1 356 52 0,00% 0,00% 25,54%
2007. december 2 951,78 2 181,62 5 133,40 0 0 0 2 284 1 290 52 0,00% 0,00% 25,13%
(Forrás: MVH adatok alapján saját szerkesztés)

Közraktári felv. a 
felajánlás %-ában

Raktárkapacitás 
kihasználtsága (%)

Összes felv.a 
felajánlás %-

Szerz�dött raktárak Gabona felvásárlás

Hosszú távú "Egyéb" rövid 
távú

Összes Összes 
felajánlás

Összes 
felvásárlás

Ebb�l 
közraktári
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37. táblázat: A búza és a kukorica pici átlagára és világpiaci ára az Európai Unióban 1990-t�l napjainkig  

 

 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 2007*

Átlag 
(1990-
2000)

Átlag 
(2001-
2007)

Átlag 
(1990-
2007)

Termés mennyiség (ezer tonna) 188 341 197 183 181 376 180 602 176 229 180 069 208 891 208 329 213 993 203 458 216 930 202 857 214 366 189 672 292 718 260 561 248 124 270 549 195 946 239 835 213 014
Vetésterület (ezer ha) 39 737 39 313 38 431 35 483 35 175 36 059 37 331 38 524 37 908 36 645 37 811 36 856 37 839 36 792 53 224 52 014 50 849 56 462 37 492 46 291 40 914
Búza piaci átlagár az EU-ban (EUR/t) 205 196 188 169 160 143 140 129 121 120 120 123 112 120 117 108 119 180 154 126 143
Kukorica piaci átlagár az EU-ban (EUR/t) 209 207 197 180 160 167 154 134 130 133 128 123 120 138 117 115 138 180 164 133 152
Búza világpiaci ár (EUR/t) 81 96 95 98 113 159 147 127 106 101 126 144 170 138 122 135 162 150 114 146 126
Kukorica világpiaci ár (EUR/t) 83 87 75 96 92 131 96 97 82 82 98 100 114 106 82 88 127 139 93 108 99
Búza EU ár/világpiaci ár 252,64% 203,91% 197,31% 172,12% 141,98% 89,92% 95,07% 102,28% 114,84% 118,80% 94,69% 85,78% 65,82% 86,81% 96,10% 80,13% 72,94% 120,33% 143,96% 86,84% 121,75%
Egyéb gabona EU ár/világpiaci ár 253,48% 237,65% 262,54% 187,33% 173,45% 127,88% 160,14% 138,51% 157,81% 161,12% 130,60% 122,98% 105,48% 130,93% 143,97% 129,94% 108,20% 129,51% 180,96% 124,43% 158,97%
Búza EU ár/intervenciós ár 123,29% 116,08% 122,36% 146,28% 150,04% 120,21% 117,35% 108,57% 101,78% 101,02% 108,58% 121,55% 110,42% 118,00% 115,97% 107,08% 116,99% 177,67% 119,60% 123,96% 121,29%
Egyéb gabona EU ár/intervenciós ár 125,60% 122,70% 128,01% 155,80% 150,04% 140,35% 129,61% 112,61% 109,01% 111,41% 115,92% 121,64% 118,39% 136,48% 115,90% 113,43% 136,12% 177,67% 127,37% 131,37% 128,93%
Búza világpiaci ár/intervenciós ár 48,80% 56,93% 62,01% 84,99% 105,67% 133,69% 123,44% 106,15% 88,62% 85,03% 114,68% 141,70% 167,75% 135,93% 120,69% 133,64% 160,40% 147,66% 91,82% 143,97% 112,10%
Egyéb gabona világpiaci ár/intervenciós ár 49,55% 51,63% 48,76% 83,17% 86,50% 109,76% 80,94% 81,30% 69,08% 69,14% 88,76% 98,90% 112,24% 104,24% 80,50% 87,29% 125,80% 137,19% 72,98% 106,60% 86,93%
*: el�rejelzés 
(Forrás: EUROSTAT, OECD, MVH, KSH, MNB)  
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38. táblázat: Az intervenciós ár, az éves intervenciós felvásárlás és a készletek alakulása az Európai Unióban 1990-t�l napjainkig  

 

 
1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 Átlag 1990-2003 2004-2007

Éves búza 4874 6500 9450 2629 1276 11 223 847 1179 na na na na na 6 289 3 000 0 3 023,17 2 998,78 3 096,33
rozs 1 571 1 200 450 925 1 082 1 072 885 2 106 2 097 na na na na na na 0 0 1 035,27 1 265,33 0,00
árpa 2 463 4 000 4 400 2 846 1 725 774 675 5 844 2 069 na na na na na 1 933 1 791 0 2 376,67 2 755,11 1 241,33
durum búza 1 118 2 700 1 060 7 0 0 0 0 108 na na na na na na 0 0 453,91 554,78 0,00
kukorica 0 300 2950 217 16 0 3 564 0 na na na na na 2 425 3 770 2 000 1 020,39 450,00 2 731,57
cirok 0 0 150 3 0 0 0 15 0 na na na na na 2 0 0 14,13 18,67 0,50
Összesen 10025 14700 18460 6629 4100 1858 1786 9375 5 454 na na na na na 11 150 8 561 2 000 7 841,46 8 043,00 7 236,83

Készlet búza 8 520 10 943 14 974 6 480 1 928 460 496 2 605 6395 3079 656 457 2 814 194 8 869 5 537 200 4 388,66 4 285,79 4 868,73
rozs 3 163 3 552 2 458 2 545 1 143 794 1 049 2 734 3 672 3 270 3 794 5 088 5 093 3 332 2 307 638 0 2 625,41 2 977,64 981,65
árpa 5 538 7 418 8 694 6 526 3 001 1 383 797 8 187 7 802 2 325 2 216 2 397 931 111 1 472 2 180 0 3 586,96 4 094,71 1 217,42
durum búza 1 528 4 168 3 392 1 152 370 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 629,12 763,93 0,00
kukorica 1 301 3 670 1 130 8 0 10 933 100 22 12 15 17 0 2 832 5 614 2 000 980,32 444,21 3 482,14
cirok 0 0 151 160 0 0 0 62 49 5 5 4 14 0 0 3 0 26,64 32,14 0,99
Összesen 18 750 26 383 33 339 17 993 6 450 2 722 2 352 14 522 18 018 8 701 6 683 7 961 8 869 3 637 15 483 13 972 2 200 12 237,34 12 598,57 10 551,57

Intervenciós ár 166,6 168,6 153,68 115,49 106,6 119,19 119,19 119,19 119,19 119,19 110,25 101,31 101,31 101,31 101,31 101,31 101,31 119,12 122,94 101,31
az árak 260 HUF/EUR árfolyamon számolva
2006/2007: becsült adat
(Forrás: 1990/1991-1997/1998 adatok LACZKÓ A.- SZ�KE GY. [2000], Gabonaszövetség, http://ec.europa.eu/agriculture/publi/index_en.htm, saját kutatás)  
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39. táblázat: A potenciális intervenciós árualap meghatározásának modellje (1. modell) 

Mértékegység Bet�kód és számítási mód 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008* Átlagos termés

Inputok 
Termésmennyiség millió tonna Tm 16,70 16,10 14,70 9,60 12,58

Búza termésmennyiség millió tonna TmB 6,00 5,00 4,40 4,00 4,45
Kukorica és egyéb intervenciós gabona termésmennyiség millió tonna TmK 9,90 10,30 9,50 5,50 7,30

Intervenciós felvásárlás millió tonna F ö 3,90 4,20 0,00 0,00 0,00
Búza intervenció millió tonna FöB 1,53 0,93 0,00 0,00 0,00

Kukorica és egyéb intervenciós gabona intervenció millió tonna FöK 2,37 3,27 0,00 0,00 0,00
Hazai szükséglet (Gabonamérlegb�l) millió tonna Szö 7,50 7,80 7,80 7,80 7,80

Búza szükséglet millió tonna SzöB 2,30 2,40 2,40 2,40 2,40
Kukorica és egyéb intervenciós gabona szükséglet millió tonna SzöK 5,20 5,40 5,40 5,40 5,40

Hazai takarmány szükséglet (Gabonamérlegb�l) millió tonna Szt 4,80 4,90 5,00 5,00 5,00
Búza szükséglet millió tonna SztB 0,70 0,80 0,80 0,80 0,80

Kukorica és egyéb intervenciós gabona szükséglet millió tonna SztK 4,10 4,10 4,20 4,20 4,20
Hazai �rlési szükséglet (Gabonamérlegb�l) millió tonna Sz�rl 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40

Búza szükséglet millió tonna Sz�rlB 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
Hazai egyéb célú szükséglet (Gabonamérlegb�l) millió tonna Sze 1,30 1,50 1,40 1,40 1,40

Búza szükséglet millió tonna SzeB 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Kukorica és egyéb intervenciós gabona szükséglet millió tonna SzeK 1,00 1,20 1,10 1,10 1,10

Nem felelt meg az intervenciós követelményeknek (búza) millió tonna PB1 1,50 1,10 1,10 1,00 1,10
Extra min�ség� búza millió tonna PB2 2,40 2,30 1,90 1,60 1,80

Outputok
Búza
Búza hazai szükséglet millió tonna SzöB 2,30 2,40 2,40 2,40 2,40

Intervenciósnál rosszabb min�ségb�l millió tonna SztB 0,70 0,80 0,80 0,80 0,80
Extra min�ségb�l millió tonna Sz�rlB 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30

Intervenciós min�ségb�l millió tonna SzeB 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Búza felesleg millió tonna FelB=TmB-SzöB 3,70 2,60 2,00 1,60 2,05

Intervenciósnál rosszabb min�ségb�l millió tonna FelB1=PB1-SztB 0,80 0,30 0,30 0,20 0,30
Extra min�ségb�l millió tonna FelB2=PB2-Sz�rlB 1,10 1,00 0,60 0,30 0,50

Intervenciós min�ségb�l millió tonna FelB3=TmB-SzöB-FelB1-FelB2=ÁAB 1,80 1,30 1,10 1,10 1,25
Kukorica
Kukorica hazai szükséglet millió tonna SzöK 5,20 5,40 5,40 5,40 5,40

Intervenciósnál rosszabb min�ségb�l millió tonna SztK 4,10 4,10 4,20 4,20 4,20
Intervenciós min�ségb�l millió tonna SzeK 1,00 1,20 1,10 1,10 1,10

Kukorica felesleg millió tonna FelK=TmK-SzöK 4,70 4,90 4,10 0,10 1,90
Összes felesleg millió tonna Felö= FelB+FelK 8,40 7,50 6,10 1,70 3,95

intervenciónál rosszabb min�séggel csökkentett millió tonna Felö2=Felö-FelB1 7,60 7,20 5,80 1,50 3,65
intervenciónál jobb min�séggel is csökkentett millió tonna Felö3=Felö-FelB1-FelB2=ÁAK 6,50 6,20 5,20 1,20 3,15

Összesítés
Potenciális intervenciós árualap millió tonna ÁAö=ÁAB+ÁAK 6,50 6,20 5,20 1,20 3,15
ténylegesen felvásárolt millió tonna Fö 3,90 4,20 0,00 0,00 0,00
fel nem vásárolt millió tonna Fnö 2,60 2,00 5,20 1,20 3,15
Felvásárolt mennyiség aránya a potenciálishoz százalék Fö/ÁAö 60,00% 67,74% 0,03% 0,00% 0,00%
*: El�rejelzés
(Forrás: Saját készítés)  
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40. táblázat: A gabonaágazat értékváltozása, az intervenció hatása a piaci szerepl�kre modelljének inputjai (2. modell)  

Inputok Mértékegység Bet�kód 2004/2005, 
intervenció 

nélkül

2005/2006, 
intervenció 

nélkül

2004/2005, 
tény

2005/2006, 
tény

2004/2005, 
potenciális

2005/2006, 
potenciális

Termésmennyiség millió tonna Tm 16,700 16,100 16,700 16,100 16,700 16,100
Intervenciós felvásárlás millió tonna F ö 0,000 0,000 3,900 4,200 6,500 6,200

Termel�i intervenciós értékesítés millió tonna F t 0,000 0,000 0,900 0,900 0,900 0,900
Keresked�i intervenció értékesítés millió tonna F k 0,000 0,000 3,000 3,300 3,000 3,300

Intervenciós ár ezer forint Á i 0,000 0,000 25,000 25,000 25,000 25,000
Intervenció nélkül a szabadpiaci ár ezer forint Á sz,in 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
Intervencióval a szabadpiaci ár ezer forint Á sz,i 0,000 0,000 22,000 22,000 25,000 25,000
Árfelhajtó hatás ezer forint FÁ sz 0,000 0,000 2,000 2,000 5,000 5,000
Intervenciós plusz ár ezer forint FÁ i 0,000 0,000 3,000 3,000 0,000 0,000
Tárolási id� hónap I t 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
Tárolási díj(intervenciós) ezer forint/t/hó D t,i 0,000 0,000 0,359 0,359 0,359 0,359

EU tárolási díj rész ezer forint/t/hó D t,i,eu 0,000 0,000 0,310 0,310 0,310 0,310
Magyar tárolási díj rész ezer forint/t/hó D t,i,m 0,000 0,000 0,049 0,049 0,049 0,049

Tárolási díj(szabad piaci) ezer forint/t/hó D t,sz 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180
RTD ezer forint/t/hó D rtd,i 0,000 0,000 0,089 0,089 0,089 0,089
Rendelkezésre tartott kapacitás millió tonna RTD 0,000 0,000 1,000 1,000 1,500 1,500
Intervenciós betárolási díj- árumozgatással ezer forint/tonna D b,i 0,000 0,000 0,566 0,566 0,566 0,566

Eu betárolási díjrész (2,11 EUR/tonna) ezer forint/tonna D b,i,eu 0,000 0,000 0,525 0,525 0,525 0,525
Magyar rész ezer forint/tonna D b,i,ma 0,000 0,000 0,041 0,041 0,041 0,041

Piaci betárolási díj (árumozgatással) ezer forint/tonna D b,sz 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420
Intervenciós kitárolási díj- árumozgatással- átlag! ezer forint/tonna D k,i 0,000 0,000 0,530 0,530 0,530 0,530

Eu kitárolási díjrész (1,84 EUR/tonna) ezer forint/tonna D k,i,eu 0,000 0,000 0,460 0,460 0,460 0,460
Magyar rész ezer forint/tonna D k,i,m 0,000 0,000 0,070 0,070 0,070 0,070

Piaci kitárolási díj (árumozgatással) ezer forint/tonna D k,sz 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420
Export értékesítés millió tonna Ex 3,300 3,700 3,300 3,700 3,300 3,700
THM százalék K ö 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

EU kamattérítése százalék K eu 0 0 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%
Mo kamatrésze százalék K m 0 0 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%

Kalkulált árfolyam forint/euró Árf 0,000 0,000 250,000 250,000 250,000 250,000
(Forrás: Saját készítés)  
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41. táblázat: A gabonaágazat értékváltozása, az intervenció hatása a piaci szerepl�kre modelljének outputjai és számítási módja (2. modell)  

Output megneveztése Mértékegysége Bet�kód és számítása
2004/2005, 
intervenció 

2005/2006, 
intervenció nélkül

2004/2005, 
tény

2005/2006, 
tény

2004/2005, 
potenciális

2005/2006, 
potenciális

Intervenció hatása 
Szabadpiaci árfelhajtó hatás milliárd forint Ny száf = Tm*FÁ sz 0,000 0,000 33,400 32,200 83,500 80,500
Intervenciós terméken elért plusz milliárd forint Ny i = F ö* FÁ i 0,000 0,000 11,700 12,600 0,000 0,000
Intervenciós raktár-tárolási díj milliárd forint Ny t = F ö*I t*D t,i - F ö*I t*D t,sz 0,000 0,000 8,377 9,022 13,962 13,318
Intervenciós raktár-RTD milliárd forint Ny rtd = RTD*I t*D rtd,i 0,000 0,000 1,068 1,068 1,602 1,602
Intervenciós raktár-betárolási díj milliárd forint Ny b = F ö*D b,i - F ö*D b,sz 0,000 0,000 0,569 0,613 0,949 0,905
Összesen: milliárd forint Ny ö = Ny száf+Ny i+Ny t+Ny rtd+Ny b 0,000 0,000 55,115 55,503 100,013 96,325
Gabonaágazat értéke
szabadpiaci gabona értéke: milliárd forint É Tm = (Tm-Fö)*Á sz,i 334,000 322,000 281,600 261,800 255,000 247,500
intervenciós gabona értéke: milliárd forint É Fö = F ö*Á i 0,000 0,000 97,500 105,000 162,500 155,000
tárolási díj értéke: milliárd forint É D t = F ö* I t* D t,i + (Tm-F ö)*I t*D t,sz 36,072 34,776 44,449 43,798 50,034 48,094
Rendelkezésre tartási díj értéke: milliárd forint É RTD = RTD*I t*D rtd,i 0,000 0,000 1,068 1,068 1,602 1,602
Betárolási díj értéke: milliárd forint É b = F ö*D b,i + (Tm-F ö)*Db,sz 7,014 6,762 7,583 7,375 7,963 7,667
Összesen: milliárd forint É ö = É Tm+É Fö+É RTD+É b 377,086 363,538 432,201 419,041 477,099 459,863
Gabonaágazat értékeváltozása az intervenció nélküli állapothoz képest
szabadpiaci gabona értéke: milliárd forint ÉV Tm = É Tm tény/potenciális - É Tm intervenció nélkül 0,000 0,000 -52,400 -60,200 -79,000 -74,500
intervenciós gabona értéke: milliárd forint ÉV Fö = É Fö tény/potenciális - É Fö intervenció nélkül 0,000 0,000 97,500 105,000 162,500 155,000
tárolási díj értéke: milliárd forint ÉV Dt =É Dt tény/potenciális - É Dt intervenció nélkül 0,000 0,000 8,377 9,022 13,962 13,318
Rendelkezésre tartási díj értéke: milliárd forint ÉV RTD = É RTD tény/potenciális - É RTD intervenció nélkül 0,000 0,000 1,068 1,068 1,602 1,602
Betárolási díj értéke: milliárd forint ÉV b =É b tény/potenciális - É b intervenció nélkül 0,000 0,000 0,569 0,613 0,949 0,905
Összesen: milliárd forint ÉV ö = É ö tény/potenciális - É ö intervenció nélkül 0,000 0,000 55,115 55,503 100,013 96,325
Piaci szerepl�k számára az intervenció pénzügyi vonzata
Nyertesek
Termel�- Szabadpiaci árfelhajtó hatás milliárd forint Ny T 1 = FÁ sz 0,000 0,000 33,400 32,200 83,500 80,500
Termel�- Intervenciós felár milliárd forint Ny T 2 = F t*FÁ i 0,000 0,000 2,700 2,700 0,000 0,000
Keresked�, feldolgozó- Intervenciós felár milliárd forint Ny K = F k*FÁ i 0,000 0,000 9,000 9,900 0,000 0,000
Raktár üzemeltet�- Intervenció tárolási díjtöbblet milliárd forint Ny R 1 = Ny t 0,000 0,000 8,377 9,022 13,962 13,318
Raktár üzemeltet�- RTD milliárd forint Ny R 2 = Ny rtd 0,000 0,000 1,068 1,068 1,602 1,602
Raktár üzemeltet�- Intervenciós betárolási díjtöbblet milliárd forint Ny R 3 = Ny b 0,000 0,000 0,569 0,613 0,949 0,905
Összesen milliárd forint Ny ö= Ny T 1+Ny T 2+Ny K+Ny R 1+Ny R 2+Ny R 3 0,000 0,000 55,115 55,503 100,013 96,325
Ki fizette meg az árát? 
Keresked�, feldolgozó- Szabadpiaci árfelhajtó hatás (exporttal csökkentett mennyiségre) milliárd forint V K = (Tm - Ex)*FÁ sz 0,000 0,000 26,800 24,800 67,000 62,000
Külföld- Szabadpiaci árfelhajtó hatás (export esetében) milliárd forint V Kü = Ex*FÁ sz 0,000 0,000 6,600 7,400 16,500 18,500
EU költségvetés- Intervenciós vételár többletkiadás milliárd forint V Eu,i = Fö*FÁ i 0,000 0,000 11,700 12,600 0,000 0,000
EU költségvetés- Raktározási díj többletkiadás milliárd forint V Eu,t = Fö*I t*D t,i,eu - Fö*I t*D t,sz 0,000 0,000 6,084 6,552 10,140 9,672
EU költségvetés- Betárolási díj többletkiadás milliárd forint V Eu,b = Fö*D b,i,eu - Fö*D b,sz 0,000 0,000 0,410 0,441 0,683 0,651
Magyar költségvetés- Raktározási díj milliárd forint V M,t = Fö*I t*D t,i,m 0,000 0,000 2,293 2,470 3,822 3,646
Magyar költségvetés- RTD milliárd forint V M,rtd = RTD*D rtd,i*I t 0,000 0,000 1,068 1,068 1,602 1,602
Magyar költségvetés- Betárolási díj többletkiadás milliárd forint V M,b = Fö*D b,i,m 0,000 0,000 0,160 0,172 0,267 0,254
Összesen milliárd forint V ö = V K+V Kü+V Eu,i+V Eu,t+V Eu,b+V M,t+V M,rtd+V M,b 0,000 0,000 55,115 55,503 100,013 96,325
További költségek az ügylet során
Magyar költségvetés- Int.vételár kamatköltsége milliárd forint V M,k 1 = Fö*Ái*Km 0,000 0,000 6,338 6,825 10,563 10,075
Magyar költségvetés- Raktározási díj kamatköltsége milliárd forint V M,k 2 = Fö*D t,i*Km 0,000 0,000 0,091 0,098 0,152 0,145
Magyar költségvetés- RTD kamatköltsége milliárd forint V M,k 3 = RTD*D rtd,i*Kö 0,000 0,000 0,009 0,009 0,013 0,013
Magyar költségvetés- Betárolási díj kamatköltsége milliárd forint V M,k 4 =Fö*D b,i*Km 0,000 0,000 0,143 0,155 0,239 0,228
EU költségvetés- Intervenciós vételár többletkiadás milliárd forint V Eu,k 1 = Fö*Ái - Fö*FÁ i 0,000 0,000 85,800 92,400 162,500 155,000
EU költségvetés- Raktározási díj többletkiadás milliárd forint V Eu,k 2 = Fö*D t,i,eu*It - V Eu,t 0,000 0,000 8,424 9,072 14,040 13,392
EU költségvetés- Betárolási díj többletkiadása milliárd forint V Eu,k 3 = Fö*D b,i,eu - V, Eu,b 0,000 0,000 1,638 1,764 2,730 2,604
EU költségvetés- Int.vételár kamatköltsége milliárd forint V Eu,k 4 = Fö*Á i*K eu 0,000 0,000 3,413 3,675 5,688 5,425
EU költségvetés- Raktározási díj kamatköltsége milliárd forint V Eu,k 5 = Fö*D t,i*K eu 0,000 0,000 0,049 0,053 0,082 0,078
EU költségvetés- Betárolási díj kamatköltsége milliárd forint V Eu,k 6 = Fö*D b,i*K eu 0,000 0,000 0,077 0,083 0,129 0,123
Összesen milliárd forint TV ö = V M, k1+V M,k2+V M,k3+V M,k4+V Eu,k1+V Eu,k2+V Eu,k3+V Eu,k4+V Eu,k5+V Eu,k6 0,000 0,000 105,982 114,133 196,135 187,083
Költségvetési kiadások összegzése
Magyar költségvetés milliárd forint V Mö = V M,t+V M,rtd+V M,b+V M,k 1+V M,k2+V M,k3+V M,k4 0,000 0,000 10,102 10,796 16,657 15,963
EU költségvetés milliárd forint V Eu ö= V Eu,i+V Eu,t+V Eu,b+V Eu,k1+V Eu,k2+V Eu,k3+V Eu,k4+V Eu,k5+V Eu,k6 0,000 0,000 117,594 126,640 195,990 186,945
(Forrás: Saját készítés)  
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42. táblázat: Magyarország intervenciós egyenlegének modellje (3. modell) 

 
Mértékegysége Bet�kód és számítása 2004/2005 2005/2006

Inputok 
A gabonaágazat értéke a tényleges interveció esetén milliárd forint É ö(tény) = (É Tm+É Fö+É RTD+É b)tény 432,201 419,041
A gabonaágazat értéke a tökéletes intervenció esetén milliárd forint É ö(potenciális) = (É Tm+É Fö+É RTD+É b)potenciális 477,099 459,863
A gabonaágazat értéke intervenció nélkül milliárd forint É ö(int.nélkül) = (É Tm+É Fö+É RTD+É b)intervenció nélkül 377,086 363,538
Magyar költségvetés összes kiadása a tényleges intervenció esetén milliárd forint V Mö(tény) = (V M,t+V M,rtd+V M,b+V M,k 1+V M,k2+V M,k3+V M,k4)tény 10,102 10,796
Magyar költségvetés összes kiadása a tökéletes intervenció esetén milliárd forint V Mö(potenciális) = (V M,t+V M,rtd+V M,b+V M,k 1+V M,k2+V M,k3+V M,k4)potenciális 16,657 15,963
Tökéletes intervenciós felvásárlás millió tonna FP ö 6,500 6,200

Outputok
Tényleges intervenció
Gabonapiaci értéktöbblet milliárd forint TÉ (tény) = É ö (tény) - É ö (int.nélkül) 55,115 55,503
Magyar költségvetés kiadása milliárd forint V Mö (tény) 10,102 10,796
Intervenciós ügylet egyenlege (összesen): milliárd forint Egy M,tény = [É ö (tény) - É ö (int.nélkül)] - V Mö(tény) 45,013 44,707
Intervenciós ügylet egyenlege (1 tonna): ezer forint/tonna Egy M,tény (1 tonna) = Egy M,tény/Fö 11,542 10,644
Tökéletes intervenció
Gabonapiaci értéktöbblet milliárd forint TÉ (potenciális) = Éö(potenciális) - Éö (int.nélkül) 100,013 96,325
Magyar költségvetés kiadása milliárd forint V Mö (potenciális) 16,657 15,963
Intervenciós ügylet egyenlege: milliárd forint Egy M,pot = [Éö(potenciális) - Éö (int.nélkül)] - V Mö (potenciális) 83,356 80,362
Intervenciós ügylet egyenlege (1 tonna): ezer forint/tonna Egy M,potenciális (1 tonna) = Egy M,potenciális/Fö 12,824 12,962
Különbözet (tény-tökéletes)
Gabonapiaci értéktöbblet milliárd forint TÉ = TÉ (tény) - TÉ (potenciális) -44,898 -40,822
Magyar költségvetés kiadása milliárd forint V Mö (tény) - V Mö (potenciális) -6,555 -5,167
Intervenciós ügylet egyenlege: milliárd forint Egy M,tény-potenciális = Egy M,tény - Egy M,potenciális -38,343 -35,655
(Forrás: Saját készítés)  
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43. táblázat: Az EU magyar intervenciós egyenlegének modellje (4. modell) 

Mértékegysége Bet�kód és számítása 2004/2005 2005/2006
Inputok 

Teljes termésmennyiség millió tonna Tm 16,700 16,100
Intervenciós felvásárlás millió tonna Fö 3,900 4,200
Értékesített mennyiség (2007.12.31. állapot szerint) millió tonna Ért ö 6,825
Értékesített mennyiség százalék Ért ö (%) = Ért ö/Fö 84,26%
Értékesítésre nem került mennyiség százalék Nért ö (%) = Fö - Ért ö (%) 15,74%
EU kiadása milliárd forint V Eu,ö 117,594 126,640
Magyarország kiadása milliárd forint V M,ö 10,102 10,796
EU bevétele milliárd forint B Eu 161,990
Magyarország bevétele milliárd forint B M 0,000
Intervenciós kitárolási díj- árumozgatással- átlag! ezer forint/tonna D k,i 0,530 0,530

Eu kitárolási díjrész (1,84 EUR/tonna) ezer forint/tonna D k,i,eu 0,460 0,460
Magyar rész ezer forint/tonna D k,i,m 0,070 0,070

Piaci kitárolási díj (árumozgatással) ezer forint/tonna D k,sz 0,420 0,420
Outputok

Intervenciós ügylet kiadásai 
Összesen milliárd forint V Eu-M,ö = V Eu,ö + V M,ö 127,696 137,436
Egy tonnára vetítve ezer forint/tonna V Eu-M,ö (1 tonna)= V Eu,ö (1 tonna)+ V M,ö (1 tonna) 32,743 32,723

EU kiadása ezer forint/tonna V Eu,ö (1 tonna) = V Eu,ö / Fö 30,152 30,152
Magyarország kiadása ezer forint/tonna V M,ö (1  tonna) = V M,ö / Fö 2,590 2,571

Értékesítés (2007.12.31. állapot szerint)
Kitárolási költség milliárd forint V Dk,i = Ért ö* D k,i 3,617

Kitárolási díj- EU rész milliárd forint V Eu,Dk,i = Ért ö*D k,i,eu 3,140
Kitárolási díj- Magyar rész milliárd forint V M,Dk,i = Ért ö*D,k,i,m 0,478

Értékesített mennyiségre es� költségek - EU (összesen) milliárd forint Kö Eu,Ért ö = V Eu,ö*Ért ö + V Eu,Dk,i 208,929
Értékesített mennyiségre es� költségek - EU (egy tonnára) ezer forint/tonna Kö Eu,Ért ö (1 tonna) = Kö Eu,Ért ö / Ért ö 30,612
Értékesített mennyiségre es� költségek - Magyarország milliárd forint Kö M,Ért ö = VM,ö*Ért ö+VN,D,k,i 12,034
Intervenciós ügylet bevételei (2007.12.31. állapot szerint)
Összesen milliárd forint B ö = B Eu + B M 272,560
Egy tonnára vetítve ezer forint/tonna B ö (1 tonna) = B Eu  (1 tonna)+B M (1 tonna) 39,936

EU bevétele ezer forint/tonna B Eu (1 tonna) = B Eu/Ért ö 272,560
Magyarország bevétele ezer forint/tonna B M (1 tonna) = B M/Ért ö 0,000

EU intervenciós egyenlge
összesen milliárd forint Egy Eu, tény = B Eu - Kö Eu,Értö 63,631
egy tonnára vetítve ezer forint/tonna Egy Eu, tény (1 tonna) = B Eu (1 tonna) - Kö Eu,Értö (1 tonna) 9,323
(Forrás: Saját készítés) 
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44. táblázat: Hatásvizsgálatok modellje (5. modell)  

 

Mértékegysége Bet�kód és számítása 2004/2005 2005/2006 2006/2007
Inputok

Tényleges árfolyam (átlag) forint/euró Árf, tény 245,360 251,040
Tényleges intervenciós ár (átlag) ezer forint Á, i,tény 25,541 26,959
Késlekedés hónap I k 7,000 4,000
havi növekmény 0,46 euró/hó forint/hó D hn 0,012 0,012
Intervenciós felvásárlás millió tonna Fö 3,900 4,200
Intervenciós ár ezer forint Á i 25,000 25,000
Tárolási id� hónap I t 12,000 12,000
THM százalék K ö 10,00% 10,00%
Raktár üzemeltet�- Intervenció tárolási díjtöbblet milliárd forint Ny R 1 = Ny t 8,377 9,022
Raktár üzemeltet�- RTD milliárd forint Ny R 2 = Ny rtd 1,068 1,068
Ütemezett áttárolás millió tonna Átt ü 0,000 2,158 1,705
Befjezett áttárolás millió tonna Átt bef 0,000 1,359 1,570
Áttárolás költsége összesen milliárd forint Kö Átt bef 0,000 2,890 4,070

Outputok
Késlekedés hatásvizsgálata
Termel� szabadpiaci értékesítés- Keresked�, felhasználó nyeresége milliárd forint H Kés 1 = Ny K 9,000 9,900
Gabonafelajánló- kés�bb jutott a vételárhoz milliárd forint H Kés 2 = Fö*Ái*(Ik/It)*Kö 5,688 3,500
Gabonafelajánló- havi növekmény mérsékl� hatása milliárd forint H Kés 3 = Fö*Dhn*Ik 0,314 0,193
Raktár üzemeltet�- Intervenció tárolási díjtöbblet milliárd forint H Kés 4 = Ny R 1*Ik/It 4,887 3,007
Raktár üzemeltet�- RTD milliárd forint H Kés 5 = Ny R 2 *Ik/It 0,623 0,356
Összesen milliárd forint H Kés ö = HKés1+HKés2+HKés3+HKés4+HKés5 20,511 16,956
Áttárolások hatásvizsgálata
költség egy tonnára vetítve ezer forint/tonna Kö Átt bef (1 tonna) = Kö Átt bef / Átt bef 0,000 2,127 2,592
(Forrás: Saját készítés)  
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41. ábra: A gabonaintervenciós értéktöbblet, nyertesek és fizet�k kapcsolatának ábrázolása a 2004/2005. 

intervenció számadatai segítségével 

(Forrás: Saját szerkesztés) 
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M3. Melléklet- Háttérszámítások  

A MINITAB modell rövidítéseinek magyarázata:  

� Minitab Release 12 for Windows súgó: 

� MAPE (Mean Absolute Percentage Error): a modell által számított értékek pontosságát 
fejezi ki. A pontosságot százalékban fejezi ki. 10% alatti érték elfogadható. 

� MAD (Mean Absolute Deviation): a modell által számított értékek pontosságát méri, 
de a pontosságot nem százalékban, hanem az adatok mértékegységben fejezi ki. Így a 
hiba összege jobban megfogalmazható. 

� MSD (Mean Squared Deviation): a modell által számított értékek pontosságát fejezi ki. 
MSD segítségével összehasonlíthatóak a különböz� modellek.  

� B Term EU-15: az EU-15-ök búza termelése 

� B Felh EU-15: az EU-15-ök búza felhasználása 

� K Term EU-15: az EU-15-ök kukorica termelése 

� K felh EU-15: az EU-15-ök kukorica felhasználása 

MINITAB által képzett eredmények  

Az EU-15-ök búza és kukorica termelésére, felhasználására és feleslegére, 1990-2005. évekre 
vonatkozó FAOSTAT adatai alapján Winters’ additív modell segítségével el�rejeleztem a 2006-
2015. közötti id�szakra a búza és a kukorica termését, felhasználását és többletét.  

1. Búza eredmények 

Búza termelésre a grafikus ábrázolás alapján 2 évet jelöltem meg a ciklus hosszaként. A Minitab 
program a Winters’ additív modell segítségével az alábbi el�rejelzést generálta: 

Winters' additive model 
 
Data        B Term EU-15 
Length      16,0000 
NMissing    0 
 
Smoothing Constants   
Alpha (level):    0,2 
Gamma (trend):    0,2 
Delta (seasonal): 0,2 
                      
Accuracy Measures     
MAPE:        7        
MAD:      7150        
MSD:  72729821        
 
 Row   Time  B Term EU-15    Smooth   Predict     Error 
 
   1      1         87635     96113     93966   -6331,3 
   2      2         92551     85759     83359    9192,1 
   3      3         86380     91125     89092   -2712,4 
   4      4         82535     84093     81952     583,3 
   5      5         84053     86091     83974      79,4 
   6      6         86296     80060     77945    8350,9 
   7      7         98012     83558     81777   16234,9 
   8      8         93159     82418     81287   11872,4 
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   9      9        102091     88865     88209   13882,4 
  10     10         95953     87681     87580    8373,2 
  11     11        105655     94780     95014   10641,2 
  12     12         92026     92956     93616   -1589,8 
  13     13        104365     99186     99782    4582,8 
  14     14         90851     94556     95335   -4484,3 
  15     15        112614    101314    101914   10699,7 
  16     16        102278     96461     97489    4789,3 
 
 Row  Period     FORE1     LOWE1     UPPE1 
 
   1      17    108971   91454,0    126489 
   2      18    101652   83769,3    119534 
   3      19    111410   93134,8    129686 
   4      20    104091   85395,8    122786 
   5      21    113849   94710,4    132988 
   6      22    106530   86923,9    126135 
   7      23    116288   96194,3    136382 
   8      24    108968   88366,6    129570 
   9      25    118727   97598,9    139855 
  10      26    111407   89735,8    133079 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A modell szerint az EU-15-ök búzatermelését továbbra is növekv� trend jellemzi, jelent�s 
évenkénti ingadozás mellett. A MAPE értéke 7, ami azt jelenti, hogy a modell jól illeszkedik a 
tényadatokhoz. 

Búza felhasználásra a grafikus ábrázolás alapján hosszabb, 8 éves ciklust adtam meg a modell 
inputjaként. A Minitab program a Winters’ additív modell segítségével az alábbi el�rejelzést 
generálta: 

Winters' additive model 
 
Data        B Felh EU-15 
Length      16,0000 
NMissing    0 
 
Smoothing Constants   
Alpha (level):    0,2 
Gamma (trend):    0,2 
Delta (seasonal): 0,2 

Actual   

Predicted

Forecast 

Actual   
Predicted
Forecast 

20100

140000

130000

120000

110000

100000

90000

80000

B
 T

er
m

 E
U

-1
5

Time

MSD:
MAD:
MAPE:

Delta (season):
Gamma (trend):
Alpha (lev el):
Smoothing Constants

72729821
    7150

       7

0,200
0,200
0,200

Winters' Additive Model for B Term EU-15
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Accuracy Measures     
MAPE:       2         
MAD:     1191         
MSD:  1902891         
 
 Row   Time  B Felh EU-15    Smooth   Predict     Error 
 
   1      1         52691   51730,8   53759,6  -1068,65 
   2      2         48442   47718,3   49704,4  -1262,38 
   3      3         59597   57890,2   59825,9   -228,87 
   4      4         59818   57745,9   59672,4    145,59 
   5      5         62187   59056,9   60989,2   1197,84 
   6      6         62377   58849,6   60829,8   1547,22 
   7      7         61831   57712,6   59754,7   2076,34 
   8      8         65944   63075,3   65200,4    743,58 
   9      9         72291   68146,8   70301,7   1989,32 
  10     10         69104   64840,9   67075,4   2028,65 
  11     11         79045   76084,8   78400,4    644,60 
  12     12         78975   76555,1   78896,5     78,53 
  13     13         79536   78435,9   80780,4  -1244,41 
  14     14         78807   78208,3   80503,0  -1696,03 
  15     15         76719   76821,8   79048,7  -2329,75 
  16     16         82636   81274,9   83408,6   -772,63 
 
 Row  Period     FORE2     LOWE2     UPPE2 
 
   1      17     88354     85436     91272 
   2      18     84604     81626     87583 
   3      19     95089     92045     98133 
   4      20     95127     92014     98241 
   5      21     96542     93355     99730 
   6      22     96250     92984     99515 
   7      23     94909     91562     98256 
   8      24     99953     96522    103385 
   9      25    105177    101657    108696 
  10      26    101427     97817    105037 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A modell szerint az EU-15-ök búzafelhasználására is növekv� trend lesz a jellemz�. A MAPE 
értéke itt kíváló, 2, ami nagyon jó illeszkedést jelent a tényadatokhoz.  
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1. Kukorica eredmények 

A kukorica termelési ciklus hosszát 4 évben határoztam meg. Ennek alapján a Minitab program a 
Winters’ additív modell segítségével az alábbi el�rejelzést generálta: 

Winters' additive model 
 
Data        K Term EU-15 
Length      16,0000 
NMissing    0 
 
Smoothing Constants   
Alpha (level):    0,2 
Gamma (trend):    0,2 
Delta (seasonal): 0,2 
                      
Accuracy Measures     
MAPE:        9        
MAD:      3272        
MSD:  15653259        
 
 Row  Period     FORE5     LOWE5     UPPE5 
 
   1      17   41847,2   33831,2   49863,2 
   2      18   40836,4   32653,4   49019,4 
   3      19   45119,2   36756,3   53482,1 
   4      20   45087,5   36532,7   53642,3 
   5      21   44252,9   35494,9   53010,8 
   6      22   43242,0   34270,4   52213,6 
   7      23   47524,9   38329,9   56719,8 
   8      24   47493,1   38065,7   56920,6 
   9      25   46658,5   36990,2   56326,8 
  10      26   45647,7   35730,7   55564,6 
 
Macro is running ... please wait 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A modell szerint az EU-15-ök kukoricatermelése is tovább n� a következ� tíz évben. A MAPE 
értéke itt 9, ami elfogadható illeszkedést jelent a tényadatokhoz. 
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A kukorica-felhasználás ciklusának hosszát 5 évben állapítottam meg. Ennek alapján a Minitab 
program a Winters’ additív modell segítségével az alábbi el�rejelzést generálta: 

Winters' additive model 
 
Data        K felh EU-15 
Length      16,0000 
NMissing    0 
 
Smoothing Constants   
Alpha (level):    0,2 
Gamma (trend):    0,2 
Delta (seasonal): 0,2 
                      
Accuracy Measures     
MAPE:       3         
MAD:     1111         
MSD:  1989606         
 
 Row  Period     FORE6     LOWE6     UPPE6 
 
   1      17   40990,4   38268,2   43712,6 
   2      18   42168,7   39389,8   44947,6 
   3      19   41207,2   38367,2   44047,1 
   4      20   41368,4   38463,3   44273,6 
   5      21   41514,7   38540,6   44488,9 
   6      22   44663,5   41616,8   47710,2 
   7      23   45841,8   42719,3   48964,4 
   8      24   44880,2   41678,8   48081,7 
   9      25   45041,5   41758,2   48324,8 
  10      26   45187,8   41820,1   48555,6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A modell szerint az EU-15-ök kukorica-felhasználásában a termeléshez hasonló mérték� 
növekedésre lehet számítani. A MAPE értéke itt 3, ami a búzafelhasználáshoz hasonlóan nagyon jó 
illeszkedést mutat. 

Általánosságban elmondható, hogy mindkét gabonaféle termelésére és felhasználására a növekv� 
trend lesz jellemz� az alkalmazott modell szerint, valamint a felhasználást leíró függvény sokkal 
jobban illeszkedik, mint a termelési függvény.  
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Intervenciós készlet el�rejelzésekre vonatkozó eredmények  

Meghatároztam, hogy az 1990-2005. évi adatok alapján az intervenciós készlet átlagosan hány 
százalékát tette ki a búza és a kukorica termelésnek, felhasználásnak, illetve többletnek. A Winters’ 
modellel el�rejelzett termelés, felhasználás és többlet adatokat az átlagos intervenciós készletre 
vonatkozó arányszámmal megszorozva jutottam az EU-15-ök intervenciós el�rejelzéséhez. Az így 
kapott értékek a 2006-2013-as id�szakra kijelöltek egy minimum - maximum sávot, amelyen belül 
az intervenciós készletek értéke valószín�síthet�. Az intervenciós adatok alapján meghatároztam, 
hogy a 2004. és 2005. évi intervenciós készletnek hány százaléka származott az EU-15-ökb�l, és 
mennyi az EU-10-ekb�l.  

45. táblázat: Intervenciós készlet el�rejelzés számítása  

Az EU- 15-ök adatai EU-25 intervenció el�rejelzés

Termelés Felhasználás Felesleg
Intervenciós 
készlet

Intervenció/
Termelés

Intervenció / 
Felhasználás

Intervenció / 
Felesleg

Termelés 
alapján

Felhasználás 
alapján

Felesleg 
alapján Átlag

Búza 
1990 87 635 52 691 34 944 8 520 0,10 0,16 0,24
1991 92 551 48 442 44 109 10 943 0,12 0,23 0,25
1992 86 380 59 597 26 783 14 974 0,17 0,25 0,56
1993 82 535 59 818 22 717 6 480 0,08 0,11 0,29
1994 84 053 62 187 21 866 1 928 0,02 0,03 0,09
1995 86 296 62 377 23 919 460 0,01 0,01 0,02
1996 98 012 61 831 36 181 496 0,01 0,01 0,01
1997 93 159 65 944 27 215 2 605 0,03 0,04 0,10
1998 102 091 72 291 29 800 6 395 0,06 0,09 0,21
1999 95 953 69 104 26 849 3 079 0,03 0,04 0,11
2000 105 655 79 045 26 610 656 0,01 0,01 0,02
2001 92 026 78 975 13 051 457 0,00 0,01 0,04
2002 104 365 79 536 24 829 2 814 0,03 0,04 0,11
2003 90 851 78 807 12 044 194 0,00 0,00 0,02
2004 112 614 76 719 35 895 6 723 0,06 0,09 0,19
2005 102 278 82 636 19 642 3 722 0,04 0,05 0,19

Átlag 0,05 0,07 0,15
El�rejelzés Intervenciós el�rejelzés a fenti alapján 40 százalékkal növelt

2006 108 971 88 354 20 617 5 174 6 354 3 155 7 244 8 896 4 417 5 873
2007 101 652 84 604 17 048 4 827 6 085 2 609 6 757 8 518 3 652 5 408
2008 111 410 95 089 16 321 5 290 6 839 2 497 7 406 9 574 3 496 5 850
2009 104 091 95 127 8 964 4 942 6 841 1 372 6 919 9 578 1 920 5 262
2010 113 849 96 542 17 307 5 406 6 943 2 648 7 568 9 720 3 708 5 999
2011 106 530 96 250 10 280 5 058 6 922 1 573 7 081 9 691 2 202 5 421
2012 116 288 94 909 21 379 5 522 6 826 3 271 7 730 9 556 4 580 6 247
2013 108 968 99 953 9 015 5 174 7 188 1 379 7 244 10 064 1 931 5 497
2014 118 727 105 177 13 550 5 637 7 564 2 073 7 892 10 590 2 903 6 110
2015 111 407 101 427 9 980 5 290 7 295 1 527 7 406 10 212 2 138 5 645

Kukorica
1990 24 156 24 074 82 1 0,00 0,00 0,01
1991 28 836 28 069 767 301 0,01 0,01 0,39
1992 31 093 29 504 1 589 3 670 0,12 0,12 2,31
1993 31 536 28 416 3 120 1 130 0,04 0,04 0,36
1994 29 528 28 313 1 215 8 0,00 0,00 0,01
1995 30 317 29 481 836 0 0,00 0,00 0,00
1996 35 525 32 209 3 316 10 0,00 0,00 0,00
1997 39 499 34 721 4 778 933 0,02 0,03 0,20
1998 36 263 34 827 1 436 100 0,00 0,00 0,07
1999 37 168 34 795 2 373 22 0,00 0,00 0,01
2000 38 912 36 551 2 361 12 0,00 0,00 0,01
2001 41 021 37 808 3 213 15 0,00 0,00 0,00
2002 40 685 37 915 2 770 17 0,00 0,00 0,01
2003 34 045 36 387 -2 342 0 0,00 0,00 0,00
2004 42 571 37 237 5 334 500 0,01 0,01 0,09
2005 38 143 36 084 2 059 300 0,01 0,01 0,15

Átlag 0,01 0,01 0,23
El�rejelzés Intervenciós el�rejelzés a fenti alapján 870 százalékkal növelt

2006 41 847 40 990 857 556 586 194 4 837 5 100 1 684 2 159
2007 40 836 42 169 -1 332 543 603 -301 4 720 5 246 -2 619 1 365
2008 45 119 41 207 3 912 599 589 884 5 215 5 127 7 691 3 351
2009 45 088 41 368 3 719 599 592 840 5 211 5 147 7 312 3 283
2010 44 253 41 515 2 738 588 594 619 5 115 5 165 5 383 2 911
2011 43 242 44 664 -1 422 574 639 -321 4 998 5 557 -2 795 1 442
2012 47 525 45 842 1 683 631 656 380 5 493 5 703 3 309 2 695
2013 47 493 44 880 2 613 631 642 590 5 489 5 584 5 137 3 012
2014 46 659 45 042 1 617 620 644 365 5 393 5 604 3 179 2 634
2015 45 648 45 188 460 606 646 104 5 276 5 622 904 2 193

(Forrás: MVH, FAOSTAT, MINITAB, saját számítás)  
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Az így kapott értékekkel arányosítva az el�z�leg meghatározott intervenciós el�rejelzést, jutottam 
az EU-25-ök 2006-2013-as id�szakra vonatkozó búza és kukorica intervenciós készletel�jelzéshez. 
Eredményeimet táblázatos formában (45. és 46. táblázat) összegzem, majd grafikus formában 
szemléltetem (42, 43, 44. és 45. ábrák). A táblázatban szürke alapszínen szerepelnek a búza és 
kukorica el�rejelzések.  

Egyszer�sít� feltételezéssel éltem, amely szerint a búza és kukorica intervenció 90 százaléka a teljes 
gabona intervenciónak, így a kapott értékek tíz százalékos növelése révén határoztam meg az 
intervenciós készletszint 2006-2015. közötti id�szakra vonatkozó értékeit. A kukoricaintervenció 
eltörlése esetén várható intervenciós készletekre vonatkozó el�rejelzésemet is megfogalmaztam. 
Végül meghatároztam azt a sávot (minimumot és maximumot), amelyen belül változatlan 
szabályozási környezetet feltételezve az intervenciós készletek mozoghatnak. Az erre vonatkozó 
eredményeket a dolgozat szövegközi része tartalmazza.  

46. táblázat: Az EU-25 intervenciós készlet el�rejelzése búza és kukorica, gabona esetében, valamint 
kukoricaintervenció nélkül 

Búza és kukorica Gabona Kukoricaintervenció eltörlése esetén

El�rejelzés
Termelés 
alapján

Felhasználás 
alapján

Felesleg 
alapján Átlag

Termelés 
alapján

Felhasználás 
alapján

Felesleg 
alapján Átlag

Termelés 
alapján

Felhasználás 
alapján

Felesleg 
alapján Átlag

2006 12 081 13 996 6 101 8 033 13 289 15 395 6 711 8 836 8 452 10 296 5 027 6 677
2007 11 477 8 518 1 033 6 773 12 625 9 370 1 136 7 451 7 905 4 124 3 755 6 085
2008 12 621 14 701 11 187 9 201 13 883 16 171 12 306 10 121 8 668 11 044 4 615 6 771
2009 12 131 14 725 9 232 8 546 13 344 16 197 10 155 9 400 8 132 11 050 2 843 6 117
2010 12 683 14 885 9 091 8 909 13 951 16 374 10 000 9 800 8 836 11 209 4 617 6 890
2011 12 080 15 248 2 202 6 863 13 288 16 773 2 422 7 550 8 289 11 216 5 217 6 108
2012 13 223 15 259 7 889 8 943 14 546 16 785 8 678 9 837 9 052 11 082 5 369 7 142
2013 12 733 15 648 7 068 8 509 14 006 17 212 7 775 9 360 8 517 11 629 2 638 6 348
2014 13 285 16 194 6 082 8 744 14 614 17 813 6 690 9 619 9 221 12 209 3 511 6 984
2015 12 682 15 834 3 042 7 838 13 950 17 418 3 346 8 621 8 674 11 796 2 442 6 428

(Forrás: MVH, FAOSTAT, MINITAB, saját számítás)  
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42. ábra: Búza intervenciós készlet el�rejelzés az EU-25-ben, 2015-ig 

(Forrás: Saját szerkesztés) 

Eredményeim alapján változatlan intervenciós mechanizmus esetén 2006 és 2015 között a búza 
intervenciós készlet 1,9 és 10,6, a kukorica 0,0 és 7,7, a teljes gabona 1,1 és 17,8 millió tonnás 
sávban mozog. A kukoricaintervenció eltörlése esetén a 2015-ig várható intervenciós készlet 1,1 és 
12,2 millió tonna között alakul.  
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Kukorica intervenciós készlet el�rejelzés
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43. ábra: Kukorica intervenciós készlet el�rejelzés az EU-25-ben, 2015-ig 

(Forrás: Saját szerkesztés) 

Gabona intervenciós készletel�rejelzés- kukoricával
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44. ábra: Gabona intervenciós készlet el�rejelzés kukoricával az EU-25-ben, 2015-ig 

(Forrás: Saját szerkesztés) 

Gabona intervenciós készlet el�rejelzés- kukorica nélkül
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45. ábra: Gabona intervenciós készlet el�rejelzés kukorica nélkül az EU-25-ben, 2015-ig 

(Forrás: Saját szerkesztés) 
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