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Magyarország a 80-as években, mint a legtöbb volt
KGST tagállam, 20-30%-al több energiát használt fel
egységnyi GDP megtermeléséhez, mint az akkori
OECD átlag. Import függôségünk kôolajból már
akkor is 80% körül volt, hazai földgáz termelésünk
pedig a fogyasztás legfeljebb 1/3-ára volt elég. A kôolaj
és földgáz közvetlenül az akkori Szovjetúnió termelô
mezôirôl érkezett a magyar finomítói, illetve gáz elosztó
rendszerbe. Ráadásul az árak egészen a 80-as évek második
feléig öt évre fixálva “követték” a világpiaci realitásokat.

A Szovjetúnió és a KGST felbomlása markáns válto-
zásokat okoztak a “blokk” volt tagállamaiban. A közel
fél évszázadnyi tervutasításos integráció elaltatta az
ellátásbiztonságra való érzékenységet. A hazai olajipar
gyakorlatilag néhány napos operatív készletekkel ren-

delkezett, holott 1991-tôl ár az államközi szerzôdések
kvázi biztonsága is megszünt, az egyébként már évek
óta Brent bázison folyó oroszországi kôolajbeszerzés-
nek. A meglehetôsen elöregedett, Ukrajnán keresztül
érkezô szárazföldi vezetékrendszeren az árazás még ma
is kedvezôbb a csôvezetéken szintén elérhetô Mediter-
rán beszerzési forrásoknál.

A kôolaj és kôolajtermékek külkereskedelmi monopóli-
umának 1991-es megszüntetését követôen elkezdôdött
a szakmában az “eredeti tôkefelhalozás”, miközben meg-
jelentek a nemzetközi olajtársaságok soha nem látott
fejlôdést indukálva a kiskereskedelemben.

A hirtelen liberalizációt nem elôzte meg, de nem is kö-
vette elég gyorsan a szabályozás ki-, illetve átalakítása.
A jogalkotás évekkel volt lemaradva a piaci szereplôk
kreativitása mögött. 

Ezen zavaros, rendezetlen piaci körülmények között,
a rend megtermetésének reményében alakult meg 1992-
ben a Magyar Ásványolaj Szövetség, mint a szakmában
mûködô tisztességes szereplôk érdekvédelmi szerveze-
te, majd a következô évben néhány elhivatott szakem-
ber – köztük az Igazgatótanács alelnöke és jómagam  – cél-
tudatos munkája révén született meg 1993-ban 49-es
számmal a “Behozott kôolaj és kôolajtermékek kötele-
zô készletezésérôl” szóló törvény.

Az ellátás biztonságáért felelôsséget érzô szakembe-
rekkel számos mûködô készletezési rendszer beható
vizsgálata után úgy döntöttünk, hogy a Németország-
ban 1973 óta mûködô rendszer (EbV) mintájára
alkotjuk meg a hazai jogszabályi kereteket. Szerencsés
momentumban, lökésszerû ár- és adóemelés közepette
kialakult taxisblokád után a törvény javaslatot vala-
mennyi parlamenti párt egyetértésével fogadta el az
Országgyûlés.

Tisztelt olvasó!

D R .  C S E R N Á K  J Ó Z S E F
V E Z É R I G A Z G A T Ó
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A törvény nyomán 1993 szeptemberében létrejött az
MSZKSZ elôdje a Kôolaj és Kôolajtermék Készletezô
Szövetség, azzal a céllal, hogy 1998 végéig Magyar-
ország elôzô évi 90 napos nettó importjának megfelelô
mennyiségû készlet álljon rendelkezésre a Szövetség
tárolóiban. 

Tekintve, hogy sem mennyiségi sem minôségi szem-
pontból nem állt rendelkezésre megfelelô tárolói
kapacitás, a Szövetség 1994-ben tendert írt ki új táro-
lók építésére, vagy meglévôk átalakítására, felújítására.
Hazai és külföldi magánbefektetôk részvételével,
kereskedelmi banki finanszírozással 1998-ra 1.2 Mm3

új tároló kapacitás létesült a legutolsó mûszaki és
környezetvédelmi elôírások szerint. Ma már jó látható,
hogy a KKKSz mûködése révén alakult ki Magyaror-
szágon a tároló-piac.

A Szövetség készletei – törvény elôírásait teljesítve –
1998-ra elérték a IEA elôírás szerinti 90 napos nettó
importnak megfelelô szintet.

A megbízható, transzparens rendszer sikeres beveze-
tése nem kis szerepet játszott abban, hogy Magyar-
ország 1996-ban az OECD, majd egy évvel késôbb az
IEA tagja lehetett.

A kötelezô tagsági viszonyon, a közös és arányos
teherviselésen alapuló, versenysemleges rendszer ked-
vezô mûködési tapasztalatai indították arra a szakma
és a kormányzat illetékeseit, hogy megvizsgálják a rend-
szer alkalmazhatóságát a földgáz-ellátás biztonságának
növelésében is. 

A Szövetség maroknyi csapata tanulmányt készítte-
tett, amely a földgáz biztonsági készletezésének meg-
valósíthatóságát igazolta. A tanulmányt törvényjavas-
lat követte és 2006. április 1-én hatályba lépett a föld-
gáz biztonsági készletezésérôl szóló 26. sz. Törvény.

Ezzel Magyarország a világon elsôként fogott hozzá
a földgáz stratégiai készletezésnek nem állami tulajdo-
nú, piaci alapon finanszírozott módon való megvaló-
sításához.

Az 1993-tól 2008-ig terjedô másfél évtized követ-
kezetes munkája méltán helyezte Magyarországot a Nem-
zetközi Energia Ügynökség tagállamai között a példa-
szerû rendszert mûködtetôk közé. A Magyar Szénhid-
rogén Készletezô Szövetség nemzetközi elsimertségére
utal, hogy a szakma külföldi szervezeteiben a magyar
nemzetgazdaság méreteivel indokolhatónál nagyobb
súllyal rendelkezik.

D R .  C S E R N Á K  J Ó Z S E F
V E Z É R I G A Z G A T Ó
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Minden eszköz

csak csorba szerszám,

ha nem eleven, értô

szellem használja.

Albert Einstein

M S Z K S Z 2 0 0 7
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A 2007. évi
feladatok

A Szövetség 2007. évi legfontosabb
feladata a meglévô, termékcsoporton-
ként legalább 90 napos belföldi fo-
gyasztásnak megfelelô folyékony
szénhidrogén készlet karbantartása,
és a szükséges készletcserék legki-
sebb költséggel való megvalósítása,
valamint 2007. október 1-vel a föld-
gáz – illetve helyettesítô folyékony
szénhidrogén – készlet szintjének be-
állítása a 2006. évi XXVI. Törvény-
nek (Fbkt.) megfelelô 300 Mm3

földgáznak megfelelô mennyiségre. 

Az Fbkt. 2010. januárjától hatály-
ba lépô elôírásainak biztonságos tel-
jesíthetôsége érdekében folyamato-
san vizsgáltuk az MMBF Bizton-
sági Földgáztároló Zrt. beruházásá-
ban készülô szôregi tároló mielôbbi
feltöltésének lehetôségeit. Fontos
feladatunk a társaság mûködésének
és a beruházás elôrehaladásának az
alapítói szándéknak megfelelô ellen-
ôrzése és az Igazgatótanács tájékoz-
tatása. Ugyancsak fontos feladat és
felelôsség volt 2007-ben az olajtá-
roló társaságok összeolvadásának
irányítása és az „új” OPAL Tar-
tálypark Zrt. mûködésének zökke-
nômentes beindítása.

A készletezés
feltételrendszere

A gazdálkodás feltételrendszere a Szö-
vetség jogi keretei alapján meghatáro-
zott. A rendszer fôbb elemei:

u a készletek finanszírozása hitel-
bôl történik;

u a készletek tárolása hosszú távú
letéti szerzôdések alapján, bérelt
(idegen, részben, vagy teljesen
saját tulajdonú) tárolókban
történik;

u a szövetség tagjai a Költségvetés-
ben rögzített, mennyiség arányos
tagi hozzájárulási díjat fizetnek;

u a tagi hozzájárulási díjbevételnek
kell fedezetet nyújtania: 

• a készletfinanszírozásra fel-
vett hitelek kamataira, 

• a készlet tárolásának, minôsé-
gi és mennyiségi karbantartá-
sának, valamint 

• a Szövetség mûködésének költ-
ségeire.

A Költségvetés – és így a Beszá-
moló is – 2006. óta külön is meg-
jeleníti a folyékony szénhidrogén és
a földgáz készletezés költségeit,
illetve bevételeit.

A gazdálkodás
környezete

A 2007-es gazdasági folyamatok
Magyarországon növekedési és in-
flációs szempontból kedvezôtlenül
alakultak. A gazdasági növekedés
üteme Magyarországon nagymérték-
ben elmarad a kelet-európai orszá-
gokétól, s kisebb mértékben pedig
az EU átlagától is. Ennek követ-

Bevezetés
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keztében a gazdasági felzárkózás
több mint egy évtizedes dinamikus
ütem után leállt. Kedvezô jelenség
ugyanakkor, hogy a belsô és külsô
egyensúly a vártnál jobban javult,
az államháztartás hiánya a konver-
gencia-programban elfogadotthoz
képest talán alacsonyabb lesz, s a kül-
kereskedelem egyenlege is nagymér-
tékben javult, az export az import-
nál gyorsabban, kb. 15-16 %-al bô-
vült éves szinten, valamint hogy
az év folyamán némiképp csökkent
a munkanélküliség. 

A fogyasztói infláció és a maginflá-
ció 2007 utolsó negyedévében mér-
séklôdött valamelyest a harmadik
negyedévhez képest (7,7-rôl 7,1
százalékra, illetve 5,1-rôl 4,6 szá-
zalékra), a csökkenés üteme azon-
ban elmaradt a várakozásoktól. Rá-
adásul októbertôl kezdôdôen a havi
adatok mindkét mutatónál gyor-
sulást mutattak. Ennek hátterében
azonban egyértelmûen a feldolgo-
zott élelmiszerek árnövekedése állt.
Az iparcikkek, illetve a piaci szol-
gáltatások inflációja az elemzôk
várakozásainak megfelelôen ala-
kult. A piaci szolgáltatások évesí-

tett negyedéves áremelkedése 2007
folyamán 6 százalékon stagnált,
míg az iparcikkek hasonló mutató-
ja esetében mérsékelt csökkenést
tapasztalhattunk.

A HUF árfolyama nyárig erôsödött,
augusztusban azonban – jórészt az
amerikai jelzálogpiaci válság miatt
– több, mint 7 százalékot vesztett
értékébôl az EUR-hoz képest. Az
éves átlag 251,2 körül volt. A há-
rom havi BUBOR a január-febru-
ári 8,2%-ról 7,4%-ra csökkent no-
vemberre. A nyersolaj jegyzésárak
az egész év során emelkedtek A ma-

gyar import árazását is meghatáro-
zó jegyzés értéke 2007-ben 51-rôl
94 dollára emelkedett hordónként,
az éves átlag pár centtel 74 $ felett
volt. A rendkívül magas árak ter-
mészetesen az üzemanyagok és a föld-
gáz piacára is jellemzô volt, utób-
binál szezonról-szezonra és régióról-
régióra eltérô jellemzôkkel.

A magas piaci árak hatására kész-
leteink piaci (nem könyv szerinti)
értéke magas, ami pozitív tényezô,
nem kedvezô azonban ráfordítása-
inkra nézve a készletcserék és a kész-
let vásárlás során. 

A Magyar gazdaság fontosabb indikátorai az elmúlt három évben 2005 2006 2007

GDP termelés (%) 104,1 103,9 101,3

Ipari termelés indexe (összehasonlító áron,%) 107,3 110,1 108,1

Külkereskedelmi áruforgalom (  folyó áron, %)

Export 111,4 116,6 115,7

Import 108,3 113,9 111,9

Fogyasztói árindex (elôzô év = 100) 103,6 103,9 108,0

Az államháztartás hiánya (pénzforgalmi szemléletben, helyi önk. nélkül, Mrd HUF) 984,4 2034,0 1291,0

Forrás: GKI Zrt.
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A BRENT dtd Spot jegyzései 2007-ben
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Az MSZKSZ a 2007.
évre tervezett feladatait
a Közgyûlési és Igazgatótanácsi
határozatoknak megfelelôen
teljesítette.

A kiemelt feladatok
teljesítése

A Szövetség maradéktalanul tel-
jesítette a törvényekben megfogal-
mazott, illetve az irányító szervek
által elôírt feladatait.

Ezen belül:
u Folyékony szénhidrogénekbôl fo-
lyamatosan rendelkezésre állt az
elôírt, legalább 90 napi belföldi fo-
gyasztásnak megfelelô készletszint;
u 2007. október 1-vel nettó 90 kto
középpárlatot és 200 Mm3 földgázt
tartottunk nyilván a 2006. évi XXVI.
sz. törvény elôírásai szerint, teljesítve
a 300 millió Mm3 földgáznak meg-
felelô készletezési kötelezettséget;
u a készletezett termékek minôsége
megfelelt az érvényes szabvány elô-
írásainak;

Rendkívüli
feladatok

A 2010 januárjáig beszerzendô 1,2
Mrd m3 földgázkészlet elhelyezése
érdekében az MMBF Biztonsági
Földgáztároló Zrt. által elindított
beruházás fizikai értelemben a ter-
vezett ütemben halad. A projektfi-
nanszírozás megszervezése 2007-
ben nem zárult le. A projekt várha-
tóan 2008 elsô félévében átmeneti,
rövid távú facilitásokkal lesz finan-
szírozva. A bányászati jog átruhá-
zása 2007 végével megtörtént. Az
ennek okán szükségessé vált tôke-
emelést a cég végrehajtotta, amivel
a MOL és az MSZKSZ közötti
részvény adás-vételi szerzôdés is
teljesedésbe ment.

A 2007. évi terv
teljesítése

Az olaj szekció készleteinek alakulása 2007.

Nyitó készlet                    Évközi változás                      Záró készlet

2007. 01. 01                                                                     2007. 12. 31.

Kto ktoe kto Kto ktoe

Kôolaj 546,9 546,9 2,1 549,0 549,0

Benzin 242,5 258,2 -0,3 242,2 257,9

Gázolaj 366,9 390,7 40,2 407,1 433,6

ETO 35,0 37,3 -5,0 30,0 31,9

Összesen 1191,3 1233,1 37,0 1228,3 1272,4

8
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Készletezési
kötelezettség

Folyékony szénhidrogének

A 2007. évi költségvetésben a készle-
tezési kötelezettség az akkor a 2006.
évre várható nettó import (4,991 kt)
alapján 1,231 kt-ban került meg-
határozásra. A 2006. évi tényleges
nettó import 4.721.2 ktonna volt,
amely alapján a 2007. évi készlete-

zési kötelezettség 1.164.1 kt. Az év
végi tényleges zárókészlet, az immobil
készletekkel együtt 1,272,4 kt volt.

A készletezési kötelezettség telje-
sítéseként figyelembe vehetô, köz-
vetlenül kitárolható (mobil) készlet
1,129.6 kt, kôolajegyenértékben
1,170.2 ktoe volt 2007. december
31-én. Ez a mennyiség az IEA elô-
írásai szerint 90,5 napi készletnek
felel meg. A Nemzetközi Energia-
ügynökséggel (IEA) szembeni, leg-

alább 90 napi nettó importnak
megfelelô készletezési kötelezettség
tagállami – és nem a Szövetséget
egyedül terhelô kötelezettség.
(1999. évi XXXIX. Tv.)

Az Európai Uniós elôírásokat is tar-
talmazó, módosított készletezési
törvény alapján a 2006. évi belföldi
fogyasztási adatok figyelembe véte-
lével a 2007. évi, kategóriánkénti
kötelezettség az év végén az alábbiak
szerint teljesült:

Földgáz A 2006. évi XXVI. sz. törvény
300 millió m3 földgáz készletezését
írta elô 2007. október 1-i hatályú
kötelezettségként. A Magyar Ener-
gia Hivatal közlése alapján maximum
200 millió m3 földgáz elhelyezése
vált lehetségessé az E.On tulajdo-
nában lévô zsanai FGT-ben. A szük-
séges földgázmennyiséget meghívá-
sos pályázat keretében vásároltuk
meg. A felszabaduló középpárlato-
kat az olaj szekció nyilvántartásába
visszavezettük.

2007. évi folyékony szénhidrogén készletezési kötelezettség EU szerint                                                             (tonnában)

Belföldi  Korrigált 90 napos EU Nettó Kôolajból  Összes Készlet

fogyasztás belföldi kötelezettség készletek3 figyelembe  nettó napokban

(számított)1 fogyasztás2 vehetô4 készlet5

1. kategória6 1,583,674 1,313,914 323,979 221,718 129,592 351,310 98

2. kategória7 2,963,688 2,514,088 619,912 373,395 247,965 621,360 90

ETO 50,594 50,594 12,475 12,475 0 12,475 90

3. kategória8 185,343 139,007 34,276 17,525 17,525 35,050 92

Kôolaj 504,457

1,129,570

1 Import(MOL Nyrt. nélkül)+MOL Nyrt. belföldi értékesítése 2006-ban
2 A belföldi fogyasztás 25%-ig a hazai kitermelésbôl származó kôolajból nyert termékek mennyisége levonható. A 2006-ban belföldön termelt 899.2 kt kôolajból

származó termékek kategóriánkénti mennyiségével korrigált fogyasztási adatok.
3 A 2007.december 31-i készletleltárból a fenékkészletek levonása után fennmaradó 1,129.6 kt nettó készlet kategóriánkénti bontása.
4 Az 1. és 2. kategóriában a kötelezettség 40%-a, a 3. kategóriában 50% kôolajban (vagy félkész termékben) tárolható. A nettó kôolajkészletbôl ezen

termékmennyiségek vehetôk figyelembe a hazai finomítói hozamok alapján.
5 =3.+4.
6 Könnyû párlatok - benzinek
7 Középpárlatok – gázolaj, tüzelôolaj, jet kerozin
8 Nehéz párlatok - fûtôolajok

A földgáz szekció készleteinek alakulása 2007.

Nyitó készlet                    Évközi változás                      Záró készlet

2007. 01. 01                                                                     2007. 12. 31.

em3 kto em3e em3 kto em3 kto em3e

Földgáz 0 200,0 200,0 200,0

ETO 85,0 102,0 +5,0 90,0 102,0

Gázolaj 40,0 48,0 -40,0 0 0

Összesen 125,0 150,0 -35,0 90,0 302,0
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A Szövetség költségvetése a tagi hoz-
zájárulási díj kalkuláció pénzforgal-
mi szemlélete miatt speciális jelle-
gû, eltér a gazdasági társaságok ál-
tal alkalmazott üzleti terv model-
lektôl. Az éves gazdálkodásról szóló
beszámoló keretét ugyanakkor a szám-
viteli törvény határozza meg. A tör-
vény alapján készülô mérleg és ered-
mény-kimutatás struktúrája jelen-
tôsen eltér a MSZKSZ költség-
vetési tervének céljától, így a tagi
hozzájárulási díj meghatározásánál
szerepet játszó tételeken túl továb-
bi, a Szövetség gazdálkodását tel-
jeskörûen felölelô tételeket is figye-
lembe veszi. Az értékelés egyrészt
bemutatja a költségvetési struktú-
rának megfelelô tételek teljesítését,
ezzel összefüggésben az e struktúrán
túli eseményeket is teljeskörûen át-
tekinti, külön kitérve a Szövetség
eszköz, forrás és vagyoni helyzetére.

Költségvetési terv teljesítése

A KKKSz 2006. decemberi köz-
gyûlése által elfogadott 2007. évi
Költségvetés 2,507 MFt költség-
vetési és 2,366 MFt mérleg szerin-
ti eredményt tartalmazott. A költ-
ségvetési típusú eredmény tényleges
értéke a tervezettet alig meghala-
dóan 2.6 Mrd Ft lett, míg mérleg
szerinti eredmény – jórészt a kész-
let cserék  miatt – meghaladta a 20
Mrd forintot. A Költségvetés mó-
dosítására 2007. év során nem ke-
rült sor. 

Tagi hozzájárulási díj bevétel

A 2006. decemberi közgyûlés az
alábbi táblázatban szereplô, termék-
kategóriánkénti tagi hozzájárulási
díjakat hagyta jóvá 2007-re:

A költségvetés
teljesítése

Termék-kategória Termék Ft/to KN szám

1. Benzinek 4 050 27090010-27101111-27101190

2. Gázolajok 3 600 27101911-27101949

3. Fûtô- és kenôolajok 3 025 27101951-27101999

Kôolaj 3 600 27090090

Földgáz Ft/em3 170 2711110000

Ft/TJ 5 000
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A mérlegzárás idôpontjáig beérke-
zett és könyvelt tagi bevallások alap-
ján a 2007. évben realizált tagi hoz-
zájárulási díjbevétel 19 182 MFt volt.

A 2007. évi díjbevétel szekción-
kénti megoszlását az alábbi táblázat
mutatja:

A gáz szekcióban látható elmara-
dást az olaj szekció többlete kom-
penzálta, összeségében a díjbevétel
tervszintû volt.

A költségek alakulása

A költségek és ráfordítások összege
a 2006. évi tényadatokat 20%-al
meghaladják, a Költségvetésben elô-
irányzott értéket azonban alig 2%
haladja meg. A tényadatok összeha-
sonlításából jól kiolvasható a föld-
gáz készletezési tevékenységhez kö-
tôdô tárolási, finanszírozási és
egyéb költségek megjelenése. 

Tárolási költségek
alakulása

A földgáz szekciónál kimutatott
költségtöbblet egyrészt azzal ma-
gyarázandó, hogy 2007. októberé-
ben a készletszintet a korábbi két-
szeresére (150 Mm3 300Mm3) kel-
lett beállítani. A tervezetthez ké-
pesti növekmény oka az, hogy a költ-
ségvetésben 150Mm3 vásárlását ter-
veztük, azonban a vonatkozó dön-
tések alapján 200 Mm3 gázt vásá-
roltunk. Az így keletkezett tárolási
és kapacitáslekötési díjtöbbletet a
visszavezetett 40 kt ETO tárolási
díjának kiesése nem kompenzálhatta.

A finanszírozás
költségei

A finanszírozás fajlagos költségei
a hitelállomány változásával 2007-
ben nôttek, de a pénzügyi bevételek
növekedése (pl. osztalék) a nettó
finanszírozási költségeknél közel
20 %-os megtakarítást eredmé-
nyeztek. A nettó fianszírozási költ-
ségekbôl a gáz szekcióra 378.6, az
olaj szekcióra pedig 1 684.4 MFt
esik.

Tagi hozzájárulási díjbevétel      (MFt)

2006 tény 7 018,3

2007 terv 18 852,3

2007 tény 19 182,0

2007/2006 112,71%

2007 tény/terv 101,75%

Tárolási költségek                                                                                          (MFt)

2006 tény 2007 terv 2007 tény 2007/2006 2007 tény/terv

Olaj 12 022.0 11 502.5 11 841.4 98.5% 102.9%

Gáz 286.2 1 559.3 1 983.4 693.0% 127.2%

Összesen 12 308.2 13 061.8 13 824.8 112.3% 105.8%

Finanszírozási költségek alakulása                                                                  (MFt)

2006 tény 2007 terv 2007 tény 2007/2006 2007 tény/terv

Ráfordítások1 1 845.4 3 228.8 3 292.3 178.41% 101.97%

Bevételek2 973.2 600.0 1 229.2 126.30% 204.87%

Nettó finanszírozási költség 872.2 2 628.8 2 063.1 236.54% 78.48%

1 Kamatok + egyéb 2 159.6
Akvizíciós hitelek törlesztése 1 132.7
Összesen 3 292.3

2 Osztalék 1 030.1
Kamat 199.1
Összesen 1 229.2

Készletfinanszírozó hitelek bruttó kamata                                                                                                                          (MFt)

Terv Tény Tény/terv

Forint hitelek 219.2 98.1 44.75%

Deviza hitelek 1 545.4 1 644.6 106.42%

Összesen 1 764.6 1 742.7 98.76%

Olaj Gáz

Terv 16 453.3 2 399.0

Tény 17 189.0 1 993.0

Tény/Terv 104.5% 83.1%
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Mûködési
költségek

A Szövetség mûködési költségei a te-
vékenységet végzô szervezet fenn-
tartásának, a mûködés feltételeinek
biztosítását szolgáló kiadások, ráfor-
dítások. 

Az igénybevett szolgáltatások több,
mint felét a bérleti díjak (41.61
MFt), valamint a megnövekedett
jogi tevékenység költsége (34 MFt)
adja. A tárgyi eszköz beszerzés/
értékesítés egyenlege 42.6 MFt
(43.1 MFt beszerzés, 0.5 MFt ér-
tékesítés) volt, ami az új irodahelyi-
ségek infrastruktúrájának kialakí-
tásával függött össze. 

A készlet-karbantartás
költségei

Készlet karbantartással kapcsolatos
költségek között elsôsorban a mi-
nôség vizsgálatok, valamint a kész-
letek mozgatásához, minôségi, meny-
nyiségi megóvásához tartozó egyéb
költségek szerepelnek.

A bázisévet és a tervezett mértéket
is meghaladó karbantartási költsé-
gek a jelentôs volumenû készletcse-
rékkel összefüggésben merültek fel.
Ilyen típusú költségek a földgáz szek-
ció tevékenységéhez nem kapcso-
lódnak.

A költségvetési
szerkezetû eredmény
alakulása

Az elfogadott 2007. évi költségve-
tés 2 507 MFt eredményt tartal-
mazott. A tényleges költségvetési
szerkezetû (pénzforgalmi) ered-
mény ennek gyakorlatilag megfelel
– 2 583.1 MFt volt. A készletál-
lomány és ezzel összefüggésben a hi-
telállomány növekedése csak a bá-

zisévhez képest mutat jelentôsebb
növekedést a tárolási, és a finanszí-
rozási költségekben. A tervezett ér-
tékektôl való eltérés okait korábban
elemztük már. A költségeknek és
ráfordításoknak a tervezettôl való
eltérése 2% alatt maradt.

A jobb áttekinthetôség érdekében
a 2007. évi költségvetési szintû

eredmény kimutatását szekción-
kénti bontásban is elkészítettük.

A táblázatból látható, hogy a gáz-
szekciónál közel 690 MFt deficit
mutatkozik, amelyet a szekciók kö-
zötti keresztfinanszírozás elkerülé-
se érdekében 2008. év folyamán pót-
lólagos költségként kell majd figye-
lembe venni.

A fontosabb költségtényezôk alakulása                                                   (MFt)

2006 tény 2007 terv 2007 tény 2007/2006 2007 tény/terv

Anyag – és anyagjellegû 11,1 13,9 12,3 110,91% 88,49%

Személyi jellegû ráfordítások 386,9 425,0 446,9 115,52% 105,15%

Igénybevett szolgáltatások 102,1 90,0 126,6 124,00% 140,67%

Egyéb költségek 9,9 19,0 6,5 65,99% 34,21%

Egyéb ráfordítások 4,3 25,0 2,4 55,68% 9,60%

Tárgyi eszköz beszerzések 11,5 22,0 42,6 371,08% 193,64%

Összesen 525,7 594,9 637,3 121,23% 107,13%

A költségvetési szerkezetû eredmény alakulása                                      (MFt)

2006 tény 2007 terv 2007 tény 2007/2006 2007 tény/terv

Tagi hozzájárulási díjbevétel 17 018,3 18 852,3 19 182,0 112,7% 101,7%

Költségek és ráfordítások összesen13 754,6 16 345,5 16 598,9 120,7% 101,6%

Tárolási díjak 12 308,2 13 061,8 13 824,8 112,3% 105,8%

Finanszírozási költségek 872,2 2 628,8 2 063,1 236,5% 78,5%

Szövetség mûködési költségei 525,7 594,9 637,3 121,2% 107,1%

Készletkarbantartás költségei 48,5 60,0 73,7 152,0% 122,8%

Költségvetési szintû eredmény 3 263,7 2 506,8 2 583,1 79,1% 103,0%

A költségvetési szerkezetû eredmény alakulásaszekciónkénti bontásban (MFt)

Olaj                                               Gáz

Terv Tény Terv/Tény Terv Tény Terv/Tény

Tagi hozzájárulási díjbevétel 16 453,3 17 189,0 104,5% 2 399,0 1 993,0 83,1%

Költségek és ráfordítások összesen14 124,9 13 918,2 98,5% 2 220,7 2 680,6 120,7%

Tárolási díjak 11 502,5 11 841,4 102,9% 1 559,3 1 983,4 127,2%

Finanszírozási költségek 2 270,9 1 684,4 74,2% 357,9 378,6 105,8%

Szövetség mûködési költségei 297,5 318,7 107,1% 297,5 318,6 107,1%

Készletkarbantartás költségei 54,0 73,7 136,5% 6,0 0,0 0,0%

Költségvetési szintû eredmény 2 328,4 3 270,8 140,5% 178,3 -687,6 -385,6%

Készlet karbantartási költségek alakulása                                               (MFt)

2006 tény 2007 terv 2007 tény 2007/2006 2007 tény/terv

48,5 60,0 73,7 152,0% 122,8%

M S Z K S Z 2 0 0 7
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Adózás elôtti eredmény,
tôketartalék

A költségvetési struktúrán kívül esô
gazdasági események (készletértéke-
sítések, beszerzések, valamint egyéb,
a költségvetés keretében nem tervezett,
illetve pénzmozgással nem járó esemé-
nyek) regisztrálása nyomán kerül
meghatározásra az adózás elôtti ered-

mény amely – mivel az MSZKSZ nem
alanya a társasági adónak –, egyúttal
azonos az adózott eredménnyel.

A 2007. évi adózás elôtti eredmény
esetében az elôzôekben említett té-
telek 18.2 MrdFt-os nyereséget
mutatnak. Ennek eredôjeként a Szö-
vetség 2007. évi eredménye, amely
a tôketartalékot növeli, 20.75 MrdFt.

u Készletértékesítések
és készletcserék

A 2007. év során 166 kt üzem-
anyag és 115 kt kôolaj készlet cse-
réjét bonyolítottuk le. A rendkívül
magas piaci árak eredményeképpen
a cserék 15 MrdFt mérleg szerinti
eredményt indukáltak. A realizált
bevétel az új termékek beszerzésére
került felhasználásra.

u Egyéb bevételek

Az egyéb bevételek túlnyomó része
(163 MFt) az IPRV Rt. vásárlás
során elszámolt negatív üzleti érték
2007-re esô hányada.

u Pénzügyi mûveletek bevétele

Ebben a sorban az MMBF Zrt.
részvényeinek értékesítésébôl szár-
mazó árfolyamnyereség került el-
számolásra.

u Deviza hitelek árfolyamnyeresége

Az EUR/HUF napi záróárfolyama
egy 16 Ft szélességû sávban moz-
gott az elmúlt év során. A hazai
fizetôeszköz szempontjából a nyár
volt igazán kritikus, július augusz-
tus folyamán 6,5 %-ot veszített
értékébôl a forint. Az év során ta-
pasztalt jelentôs volatilitás ellenére
az évvégi záró árfolyam mindössze
1,05 forinttal volt alacsonyabb az
elôzô évi zárásnál. Az év közben
(refinanszírozáskor) elszámolt árfo-
lyamnyereség kompenzáló hatása
miatt az árfolyamveszteség a terve-
zett érték 1/3-a lett.

2007. évi Adózás elôtti eredmény tôketartalék-alakulása                         (MFt)

Terv Tény Eltérés

Költségvetési struktúra szerinti eredmény 2 506.8 2 583.1 76.3

Készletértékesítések készletcsere eredménye 0.0 14 968.6 14 968.6

Kôolaj csere

Bevétel         10 355,98

Költség       5 748,93

Eredmény        4 607,05 0.0 4 607.1 4 607.1

Gázolaj csere

Bevétel      19 800,91

Költség       11 903,22

Eredmény    7 897,69 0.0 7 897.7 7 897.7

Benzin csere

Bevétel      7 167,87

Költség       4 704,00

Eredmény    2 463,87 0.0 2 463.9 2 463.9

Egyéb bevételek 0.0 186.3 186.3

Pénzügyi mûveletek bevétele 0.0 2 380.0 2 380.0

Rendkívüli bevétel 0.0 0.0 0.0

Rendkívüli ráfordítás 0.0 -19.7 -19.7

Norma szerinti  veszteségek 0.0 81.1 81.1

Amortizáció -440.0 -431.2 8.8

Tárgyi eszköz beszerzés eredmény korrekció 22.0 43.1 21.1

Devizahitelek,devizakészlet árfolyamváltozása -770.0 -275.8 494.2

Akvizíciós hitelek törlesztése 949.5 1 132.7 183.2

Tulajdonosi kölcsön könyvelt kamata 98.0 103.4 5.4

Korrekciós tételek összesen -140.5 18 168.5 18 309.0

Mérleg szerinti eredmény. tôketartalék 2 366.3 20 751.6 18 385.3

M S Z K S Z 2 0 0 7

Könyvelt árfolyamveszteség (MFt)
Eltérés

2006        2007      2007      2006–2007     2007
tény        terv       tény          tény       tény-terv

1578.3   –773.0   –275.8    –1854.1       497.2

Az EUR napi árfolyama 2007-ben
HUF

260
258
256
254
252
250
248
246
244

01.02. 02.02. 03.02. 04.02. 05.02. 06.02. 07.02. 08.02. 09.02. 10.02. 11.02. 12.02.

Forrás: Magyar Nemzeti Bank
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u Tulajdonosi kölcsönök
könyvelt kamata

A KT Zrt. részére – a beruházást
finanszírozó bankok által feltétel-
ként szabott – tulajdonosi kölcsönt
nyújtottak a tulajdonosok. A kölcsön
az elôírások szerint csak a banki hi-
telek visszafizetése után törleszt-
hetô. A tulajdonosi kölcsön kamata
így a tôkét növeli, pénzügyileg csak
késôbb realizálható bevételt képez.
A tulajdonosi kölcsönállomány ka-
mata a tervezett 98 MFt-nál
5,5%-al több, 103.4 MFt lett,
amely javítja a mérleg szerinti ered-
ményt.

u Norma szerinti veszteségek
elszámolása

A készlettárolás során keletkezô tá-
rolási veszteség a Szövetség vagyo-
nát csökkenti. A 2005. évi Költ-
ségvetés óta veszteséget nem, illetve
0 összeget tervezünk. Az év végi
készlet leltárak alapján elszámolt
tényleges veszteség 81,1 MFt amely
összeg az eredményt csökkenti. 

u Hiteltörlesztés

A KT Zrt. és az OPAL Tartálypark
Zrt. (IPR Celldömölk) részvények
megvásárlására korábban felvett,
10 éves futamidejû, valamint az
IPRV Zrt. és a PTT Kft. akvizíci-
ójára 2006-ban felvett hitelekbôl
az év során összesen 1 132.68 MFt
összegû tôketörlesztést hajtottunk
végre. A törlesztés a finanszírozás
költségei között került figyelembe
vételre, mivel tényleges készpénzki-
adást jelent. Számvitelileg viszont
a hiteltörlesztést nem számolható
el költségként, hiszen kötelezettsé-
geink is csökkentek. 

u Tárgyi eszköz beszerzés

A tárgyi eszközök beszerzése kész-
pénzkiadást, értékesítésük kész-

pénzbevételt jelent. A beszerzések
számviteli szempontból nem minô-
sülnek költségnek, a költségként
történô figyelembe vétel az amorti-
záción keresztül történik, így a mér-
leg szerinti eredményt a tárgyi esz-
köz beszerzésre fordított összeggel
korrigálni kell.

u Amortizáció

Az amortizáció számvitelileg költ-
ség, de mivel készpénzkiadást nem
jelent, a költségvetési struktúrának
nem eleme.

A 2007. évre 415 MFt amortizá-
ciót terveztünk. A mérlegben tény-
legesen elszámolt 431 MFt ennek
megfelel. Az elszámolt amortizá-
cióból 415 MFt az OPAL Zrt.
részvények megvásárlásához kap-
csolódik, mivel a vételár a társaság
mérlegében a vásárlás évében kimu-
tatott saját vagyonát meghaladó ré-
sze az immateriális javak között
nyilvántartott cégértékként került
könyvelésre, és 20%-os kulccsal
amortizálásra.

Norma szerinti veszteségek    (MFt)
Eltérés

2006        2007      2007         2006 2007
tény        terv       tény       tényhez       tervhez

58,6         0        81,1        139,7          81,1
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A Szövetség
2007. évi mérlege,
pénzügyi helyzete

A Szövetség
2007. évi mérlege

A mérleg eszköz, forrás oldalának
év végi értéke 140 493 578 eFt.
A befektetett eszközök értéke 16.83
Mrd Ft, amely zömmel a különbö-
zô társaságokban lévô MSZKSZ ré-
szesedés nettó értéke.

A forgóeszközök értéke 123,66 Mrd
Ft melybôl a készletek nyilvántar-
tási értéke 110,13 Mrd Ft. A köve-
telések értéke 7,6 MrdFt, a pénzesz-
közöké pedig 5,9 Mrd Ft volt.

A Szövetség forrásain belül a saját
források értéke 77,3 MrdFt, amely
az elôzô évek nyereségébôl és a 2007.
évben kimutatott eredménybôl te-
vôdik össze.

A kötelezettségek értéke 62,4 Mrd
Ft Ezen belül a 35,2 MrdFt rövid-
lejáratú, amelynek túlnyomó része

(30,2 MrdFt) a rövidlejáratú hitel
és a hosszúlejáratú hitelek éven be-
lül esedékes része. A hosszú lejáratú
hitelek állománya 9 MrdFt-al 27,3 Mrd
Ft-ra nôtt. Ez a növekedés a kész-
letfinanszírozó hitelek 2007. évi re-
finanszírozásakor kötött, éven túli
lejáratú hitelállományból származik.
A szállító állomány 2,8 Mrd Ft volt.

A passzív idôbeli elhatárolás értéke
727,4 MFt, amely mögött 652 MFt
halasztott bevétel és a nem forduló-
napra esedékes hitelkamatok értéke
található.

A Szövetség 2007. évi
mérlegét és eredmény
kimutatását a 29. oldalon
kezdôdô melléklet
tartalmazza.

A Szövetség pénzügyi helyzetének az elmúlt öt évben történt változásait
jól szemlélteti néhány mutató:

2003 2004 2005 2006 2007 2007/2006

Saját tôke aránya9 43.05 53.87 60.65 53.26 55.04 103.34%

Likviditási mutató10 23.00 31.01 35.71 16.96 38.47 226.83%

Eladósodottság mértéke11 1.32 0.86 0.65 0.88 0.82 93.18%

9 Saját tôke/összes forrás (%)
10 (Pénzeszközök+követelések)/Rövid lejáratú kötelezettségek (%)
11 (Kötelezettségek+Passziv elhatárolások)/Saját tôke
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A Szövetség
pénzügyi helyzete,
likviditás

A mérleg adataiból és az azt elemzô
Kiegészítô mellékletekbôl megálla-
pítható, hogy a Szövetség pénzügyi
helyzete összességében és az egyes
lejárati idôhorizontokon vizsgálva
is kiegyensúlyozott, biztos likvidi-
tást mutat. A 30 napon belül ese-

dékes kötelezettségekre megfelelô
fedezetet nyújt a rendelkezésre álló
pénzkészlet, valamint a 30 napon
belül esedékes követelések értéke.

A készletek december 31-i elszá-
moló áron számított (nyilvántar-
tási) értéke, mintegy 110,1 MrdFt.
Készleteinket ténylegesen 49,9
MrdFt tôkeösszegû hitelállomány
finanszírozza. E készletek decem-

ber 31-i piaci értéke egyébként 193
Mrd forint volt.

Amint az összefoglaló táblázatból
is látható hiteleink túlnyomó része
EUR hitel. Az éven belüli kötele-
zettségekre a meglévô készletállo-
mány nyújt fedezetet. A rendelke-
zésre álló hitelkeretek nem kerültek
teljes egészében lehívásra.

Általánosságban megállapítható,
hogy a Szövetség gazdálkodása –
a hitelállomány jelentôs növekedése
ellenére – 2007-ben is stabil és ki-
egyensúlyozott volt.

A saját tôke aránya és a likviditási
mutató 12%-ot meghaladó mérték-
ben romlott, míg az eladósodottság
mértéke 35%-al a 2004. évihez ha-
sonló szintre emelkedett. Az adatok
elemzésénél célszerû figyelembe
venni, hogy a Szövetség nulla Ft
alapító tôkével jött létre.

A hitelállomány alakulása                                                                                                                                   (2007. 12. 31.)

Forint hitelek (mHUF) Átlagmargin Hitelkeret Igénybevétel

Akvizíciós BUBOR+25 bp 2 600,00 2 600,00

Összesen 2 600,00 2 600,00

Deviza hitelek (mEUR) Átlagmargin Hitelkeret Igénybevétel

Készletfinanszírozó EURIBOR+12bp 210,29 197,00

Akvizíciós EURIBOR+52bp 19,61 19,61

EUR Összesen 229,90 216,61

HUF-ban összesen 58 244,77 54 878,14

HUF-ban mindösszesen 60 844,77 57 478,14

Az irányadó kamatlábak alakulása
%

8,50
8,00
7,50
7,00
6,50
6,00
5,50
5,00
4,50
4,00
3,50

01.02. 02.02. 03.02. 04.02. 05.02. 06.02. 07.02. 08.02. 09.02. 10.02. 11.02. 12.02.

Forrás: Magyar Nemzeti Bank

BUBOR3M

EURBOR3M
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Az MSZKSZ-
érdekeltségû
vállalkozások
2007. évi
gazdálkodása

Az MSZKSZ-
érdekeltségû vállalkozások

Az IPRV Zrt., a Péti Terminál Tá-
roló Kft., valamint a Kôolajtároló
Zrt. 2007. november 30-val beol-
vadt az OPAL Tartálypark Zrt-be.
A cégösszevonás után a Szövetség
részesedései az alábbi táblázat szerint
alakulnak.

A Szövetség számára a tároló társa-
ságokban történt befektetései révén
lehetôség nyílik a társaságok irányí-
tásában való részvételre, szakmai
kontrollra, másrészt hosszú távon
stabil, kiemelkedô jövedelmezôségû

és osztalékot fizetô társaságok rész-
tulajdonosává vált, közvetve aktív
szereplôje a dinamikusan fejlôdô tá-
roló-piacnak. Az MMBF Zrt.-ben
decemberben megvalósult tôkeeme-
lést a cégbíróság csak februárban
jegyezte be, így a táblázat (és a mér-
leg) a tôkeemelés elôtti állapotot
mutatja.

Az ÁMEI Zrt. esetében a befekte-
tés elsôsorban stratégia jellegû volt,
hiszen a MSZKSZ többségi tulaj-
dona révén az ÁMEI Zrt. megôriz-
te függetlenségét, és transzparens
módon tevékenykedô, akkreditált
minôségellenôrzô szervezetté vált. 

MSZKSZ résztulajdonú vállakozások                                             2007. december 31.

Társaság neve MSZKSZ Befektetés 

tulajdoni hányad (%) értéke12 HUF

Terméktároló Zrt. 25.9 420.0

Petrotár Kft. 30.0 60.0

OPAL Tartálypark Zrt. 100.0 13 552.3

MMBF Biztonsági Földgáz Tároló Zrt. 38.0 380.0

ÁMEI Zrt. 93.0 140.0

Összesen 14,552.3
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A MSZKSZ résztulajdonú
társaságok fôbb jellemzôi
a következôk:

Tároló társaságok

u Petrotár Kft.

A Petrodyne Rt., az MSZKSZ és
az Extercom Kft. által létrehozott
cég 800 MFt alapító tôkével ren-
delkezett, amelybôl az MSZKSZ ré-
szesedése 30%, 240 MFt. A beru-
házás keretében 100 em3 új és 43
em3 felújított, régi tárolókapacitás
mûködött Pétfürdôn. Az MSZKSZ
kezdeményezésére 2006. év során
a társaságból való kiválással létrejött
egy új tároló társaság Péti Terminál
Tároló Kft. néven, amely 2007 no-
vemberében az OPAL Tartálypark
Zrt-be való beolvadással megszünt.
A Petrotár Kft. ma 43 em3 tároló-
kapacitással rendelkezik és kereske-
delmi tárolási tevékenységet végez.
A társaság szolgáltatóként ellátja az
OPAL Tartálypark Zrt. pétfürdôi te-
lepének teljeskörû üzemeltetési fela-
datait. A társaság alaptôkéje 200
MFt., a Szövetség részesedése 30%.

u OPAL
Tartálypark Zrt.

A cég jegyzett tôkéje 4 MrdFt. Az
MSZKSZ részesedése 100%. A tár-
saság jelen formájában – a KT Rt,
IPR Vámosgyörk Rt. és a Péti
Terminál Tároló Kft. beolvadásával
– 2007 december 1. óta mûködik.
A társaság összesen 357 em3 üzem-
anyag és 320 em3 kôolaj tárolására
alkalmas tartálykapacitással rendel-
kezik öt telephelyen.

u Terméktároló Zrt.

A MOL Nyrt. és a MSZKSZ által
alapított Társaság 1,620 MFt alap-
tôkével, amelyben a MSZKSZ ré-
szesedése 26% 420 MFt. A projekt
keretében 330 em3 tárolótér léte-
sült Tiszaújvárosban és Szajolban.
A MSZKSZ a társasággal kötött
letéti szerzôdések szerinti 315 em3

kapacitást használ. 

u MMBF
Biztonsági Földgáztároló Zrt.

A társaságot a Szövetség 2006-ban
1 MrdFt alaptôkével alapította
azzal a céllal, hogy a Földgáz Biz-
tonsági Készletezésérôl szóló 2006.
évi XXVI. sz. Törvénybôl a Szövet-
ségre háruló kötelezettségek telje-
sítését, mint projekt- illetve késôbb
tároló társaság tegye lehetôvé.

A 2006-ban lefolytatott pályázati
eljárás eredményeként a Társaság,
az MSZKSZ és a nyertes pályázó
MOL Nyrt. 2007 januárjában és
áprilisában komplex szerzôdéses
rendszert hozott létre a tároló kiala-
kításához szükséges jogok és jószá-
gok átruházása, beruházás lebonyo-
lítása, a stratégiai készletek táro-
lása, a létrejövô földalatti gáztároló
üzemeltetése tárgyában. A bányá-
szati és kapcsolódó jogok átruhá-
zása (MOL Nyrt.-tôl való meg-
vásárlása), illetve a Társaság elsô
tervezett tôkeemelése 2007 végén –
a terveknek megfelelôen – meg-
történt. A Társaság a megkezdett
beruházás miatt 2007-ben sem
mutathatott fel pozitív eredményt,
azonban eredménytermelô képes-
sége – a stratégiai készletek elôre-
hozott besajtolása révén – a terve-
zettnél korábban jelentkezhet.
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A tárolótársaságok
2007. évi gazdálkodása,
pénzügyi helyzete

A tároló vállalkozások 2007. évi
teljesítményérôl rendelkezésre álló
adatok és információk alapján rög-
zíthetô, hogy a vállalkozások szer-
zôdéses kötelezettségeiknek eleget
tettek. A felvett hitelek terheinek
fizetése folyamatos, pénzügyi hely-
zetük megfelelô. A 2007. év során
összevont KT Zrt., IPRV Zrt. és
Péti Terminál Tároló Kft. projekt
hiteleit a beolvadással egyidôben re-
finanszíroztuk, így az OPAL Zrt.
adósságszolgálatát kedvezôbb felté-
telek mellett folytathatja. A jogelôd
társaságok közül a TT Zrt. 337
MFt, az IPRV Zrt. 354,6 MFt,
a KT Zrt. 250 MFt, a Petrotár Kft.
pedig 88,5 MFt osztalékot fizetett
az MSZKSZ számára, a tulajdoni
arányoknak megfelelôen. A vállal-
kozások 2007. évi gazdálkodása az
elôzetes terveknek megfelelôen ala-
kult. A cash flow alakulása meg-
felelt a terveknek és a hitelezôk el-
várásainak. A társaságok 2007. évi
gazdálkodásuk során ismét jó ered-
ményt értek el. A TT Zrt.-nél és
KT Zrt.-nél elkezdôdött tartály
felülvizsgálati és javítási munkák
saját forrásból valósulnak meg,
várhatóan 2008 évi befejezéssel.

ÁMEI Zrt.

Az ÁMEI Zrt. az ásványolaj termé-
kek minôségvizsgálatára szakoso-
dott intézet. A társaság alaptôkéje
150 MFt, melybôl a MSZKSZ ré-
szesedése 93%, a fennmaradó 7%
a Magyar Ásványolaj Szövetség tu-
lajdonában van.

A társaság egyre nehezedô piaci vi-
szonyok között mûködik, hiszen az
import visszaesése, valamint a vizs-
gálatokra és a tanusításra vonat-
kozó szabályok könnyítése miatt ár-

bevétele csökken. A 2007. évet sze-
rény (9 MFt) nyereséggel zárta. Az
MSZKSZ által 2005-ben nyújtott
részvényesi hitel tôketartozása 70
MFt volt a mérleg forduló napján.

Készlettárolás

A Szövetség 2007. december 31-én
az alábbi készletekkel rendelkezett
a táblázat szerinti tárolókban:

A tárolókat az MSZKSZ hosszú tá-
vú letéti szerzôdések, valamint ka-
pacitás rendelkezésre tartási szerzô-
dések keretében veszi igénybe.

Az MSZKSZ üzemanyag készletei-
nek kéntartalma megfelel az érvé-
nyes termékszabványoknak. A tény-
leges kéntartalom termékenkénti
alakulását a 2007 december 31-i
leltár idején az oldal alján található
táblázatban részleteztük. 

Földgáz

Tároló Mennyiség (em3)

E-on Földgáz Storage Zrt., Zsana FGT 200,000

Az MSZKSZ üzemanyag készleteinek kéntartalma

Motorbenzin ESZ95 Dízel-gázolaj EN590

Összmennyiség 242,197 407,099

<10ppm kéntartalmú 115,858 210,551

10<50ppm kéntartalmú 126,339 196,548

Súlyozott átlag kéntartalom (ppm) 12.1 19.4

Kôolaj és kôolajtermékek kto-ban

Benzin Gázolaj ETO Kôolaj

OPAL Tartálypark Zrt

Celldömölk 30,351 50,562 0

Vámosgyörk 29,999 50,313 0

Százhalombatta 298,210

Tiszaújváros 88,781

Pétfürdô 29,875 51,347 0

MÁD-OIL Kft. Mád 0 8,462 0

MOL Nyrt.

Komárom 15,337 83,208 0

Szajol 18,323 0 0

Százhalombatta 0 20,000 19,700

0 0 40,300

Tiszaújváros 0 19,844 10,300 162,000

0 0 49,700

Terméktároló Zrt.

Százhalombatta* 6,059 0 0

Szajol 40,600 50,572 0

Komárom* 1,585 0

Tiszaújváros 70,068 72,793 0

Összesen 242,197 407,099 120,000 548,991

Ebbôl a Földgáz szekció részére 0 90,000
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Ellenôrzési feladatainkat a követ-
kezô pontok köré csoportosítottuk:

u a Szövetség törvényben elôírt be-
vételeinek biztosítása a nemzetközi
kôolaj és kôolajtermék áruforgalom
után fizetendô tagi hozzájárulás-
ból;

u a 2007. január elsejével hatályba
lépett új törvényi szabályozás alap-
ján a belföldön értékesített földgáz
után fizetendô tagi hozzájárulás be-
szedése, az új típusú nyilvántartá-
sok elkészítése és vezetése;

u a vám- és adóhatósággal együtt-
mûködve a hazai energiahordozó piac
tisztaságának megôrzése. 

Kôolaj és kôolajtermék
áruforgalom

A Szövetség hatáskörét érintô nem-
zetközi áruforgalom, a tagi hozzá-
járulás fizetési és adatszolgáltatási
kötelezettség ellenôrzésének alapja
az MSZKSZ igazolás kiadási (el-
számolási) nyilvántartási rendszere.
A behozott kôolaj és kôolajter-
mékek biztonsági készletezésérôl
szóló 1993. évi XLIX. törvény
(Kbkt.) szerint a tagvállalat részére

kiadott, egyedileg azonosított iga-
zolás benyújtása a feltétele annak,
hogy a vámhatóság a Közösségen
kívülrôl importált ásványolajat vám-
kezelje, illetve az Unió tagállamá-
ból behozott ásványolaj termékkísé-
rô okmányát záradékolja. A vámha-
tóság által záradékolt igazolás az
alapja a tagvállalat és a Szövetség
közötti elszámolásnak és a nemzet-
közi áruforgalomról készített nyil-
vántartásunknak. Az igazolás kia-
dásának és záradékolásának rendje
részévé vált a hazai vám- és jövedé-
ki jogi szabályozásnak: ennek az
eredménye, hogy MSZKSZ tagi jog-
viszonyon kívül, a készletezési köte-
lezettségek teljesítése nélkül megkí-
sérelt behozatali tevékenység 2007-
ben nem került a látóterünkbe.

A vámhatóság által záradékolt iga-
zolások adatai képezik nyilván-
tartásunk alapját. Nyilvántartásunk
pontosítását és a tagi jogviszonnyal
járó jogszabályi kötelezettségek tel-
jesítésének ellenôrzését segíti

u a vámjogszabály felhatalmazása
alapján a vám- és pénzügyôrségtôl
havonta kapott adatszolgáltatás,
amely tartalmazza a nemzetközi és
hazai ásványolaj áruforgalom vám-
és jövedéki adatait, valamint

A Szövetség
2007. évi ellenôrzési
tevékenysége
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u az Alapszabályban rögzített, a tag-
vállalatok felhatalmazása alapján az
adóraktárakkal létesített együttmû-
ködés keretében kapott tájékoztatás
a nemzetközi áruforgalommal kap-
csolatos ásványolaj be- és kitárolá-
sokról.

A Kbkt. 4.§-a meghatározza azo-
kat az eseteket, amelyekben a beho-
zott kôolaj és kôolajtermékek után
befizetett tagi hozzájárulás a tör-
vény 38.§-ában és az Alapszabály-
ban rögzített eljárást követve visz-
szaigényelhetô. A jogcímek felöle-
lik a nem-energetikai célú, vegyi-
pari és kenéstechnikai felhaszná-
lást, valamint a nemzetközi légifor-
galomban üzemanyagként való fel-
használást. A visszaigénylés jogos-
ságát a Kbkt. és az Alapszabály elô-
írásai szerint dokumentumokkal
kell igazolni.

Bár okmánypótlásra több esetben
kellett felszólítanunk a visszaigény-
lési jogot érvényesíteni kívánó tag-
vállalatainkat, a jogszerûség minden
esetben tisztázódott, nem derült
fény visszaélésre.

A Szövetség sokoldalúan ellenôr-
zött adatbázisa pontos képet ad a kô-
olaj- és kôolajtermékek külkeres-
kedelmi áruforgalmáról. A Kbkt.
37.§-a szerint a tagvállalatok a kô-
olaj és kôolajtermékek nettó beho-
zatala – a kivitt és a nem-energe-
tikai felhasználású termékek meny-
nyiségével korrigált behozatal – után
tagi hozzájárulást fizetnek a Szö-
vetség költségvetésének javára.

A 2007. évi adatokat a 2006. évi-
ekkel összehasonlítva a következô
megállapításokat tehetjük:

A 2007. évi teljes, tagi hozzájá-
rulás fizetési kötelezettség alá esô
behozatali irányú áruforgalom vo-
lumene 8 341 ktonna, mintegy
3%-kal nagyobb az elôzô évinél, és

alig kisebb az utóbbi években kiug-
rónak számító 2005. évi adatnál.

A kivitel 3%-kal csökkent 2006-tal
összehasonlítva. A behozott és a bel-
földön elôállított nem- energetikai
termékek, valamint a repülôgép
üzemanyagok mennyisége, amely
után a Kbkt. 38.§-a alapján vissza-
igényelhetô a befizetett tagi hozzá-
járulás, 2007-ben csaknem 9%-kal
volt nagyobb, mint 2006-ban.

A fenti folyamatok eredôjeként a ta-
gi hozzájárulás fizetési kötelezett-
ség alá esô áruforgalom 2007-ben
4870 ktonna volt, ez 3%-os növeke-
dést jelez 2006-tal összehasonlítva,
ami ellentmond a több éves idôszak
során tapasztalt csökkenô tenden-
ciának, és inkább stagnálásra utal.

A 2008-ra tervezendô biztonsági
készlet mértékét a Kbkt. 3.§-a elô-
írását követve az elôzô, 2007.évi
belsô fogyasztás adatai alapján kell
megállapítanunk. A 2007. évi bel-
sô fogyasztást (4932 ktonna) az
energetikai termékek behozatali és
kiviteli adatai, valamint a hazai fino-
mítói kapacitással rendelkezô, illet-
ve azt igénybe vevô tagvállalatoktól
kapott, a belföldi értékesítésre vo-
natkozó kontrolling adatok alapján
határoztuk meg.

Földgáz kereskedelem

A földgáz biztonsági készletezésérôl
szóló 2006. évi XXVI. tv. (Fbkt.)
8.§ rendelkezései alapján tagi hozzá-
járulást kell fizetni a végfelhasználó
számára értékesített és a külföldrôl
saját célra behozott földgáz után.

A 2007. évben elôször került sor
a hivatkozott jogszabály alapján tagi
hozzájárulás fizetésre. A tagi hoz-
zájárulás fizetési kötelezettség alá
esô földgáz hômennyiség a teljes év
során 421PJ volt.

A fizetési kötelezettség alá esô föld-
gáz mennyiségének és a fizetésre
kötelezett személyének azonosí-
tásában nagy segítséget jelentett
a rendszerirányító havi közlése,
amelyet az Alapszabály felhatal-
mazása alapján kötött megálla-
podás keretében a rendszerirányító-
tól kaptunk az internetes informa-
tikai portálon keresztül.

Az elmúlt év során több esetben ke-
rült sor a Szövetség és tagvállalatok
között a törvény, illetve az Alap-
szabály értelmezésével kapcsolatos
jogvitára, továbbá tételes adat-
egyeztetésre, majd az adatok kor-
rekciójára, esetenként az elmaradt
tagi hozzájárulás pótlólag történt
befizetésére.

Két társaság tagadta meg a törvény
szerint rá nézve kötelezô tagi jog-
viszonyból eredô regisztrációs, nyi-
latkozattételi, adatszolgáltatási és
tagi hozzájárulás fizetési kötele-
zettségek teljesítését.

Egy esetben az eljárás az inkasszót
követôen, fellebbezés folytán bírói
szakba lépett, egy esetben a társa-
ság elismerte ugyan a tartozását, de
a fizetési kötelezettség teljesítése
még nem történt meg. 

Külsô kapcsolataink

A készletezési törvények (Kbkt. és
Fbkt.), valamint a vám- és adójog-
szabályok, illetve a Szövetség Alap-
szabálya felhatalmazása alapján
létrejött együttmûködési megálla-
podás szerint kapcsolatot tartunk
fenn a vám- és pénzügyôrséggel és
az APEH ellenôrzési fôosztályával.
Az együttmûködés keretében – a jog-
szabályok által biztosított lehetô-
séggel élve – a korábban említett
adatszolgáltatáson kívül egyeztetést
folytattunk a jogszabályi változá-
sokkal kapcsolatban.
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Az ellenôrzéssel összefüggô kérdé-
sekben, a vám- és jövedéki terü-
leten és a tagi hozzájárulás fizetési
kötelezettséggel kapcsolatosan köl-
csönösen közremûködtünk szakér-
tôként a másik fél kérésére. Ügyé-
szi szervek megkeresésére több eset-
ben adtunk szakértôi véleményt.

Az Alapszabály felhatalmazása alap-
ján együttmûködést alakítottunk ki
a földgáz rendszerirányítóval. En-

nek keretében hozzáférési jogosult-
ságot kaptunk a földgáz informati-
kai platformhoz az ott részünkre
felhelyezett szállítási adatok megis-
merésére.

A Szövetség tagjai

A Szövetség nyilvántartásában sze-
replô, aktív tagok száma 2007. év
végén 52 volt. Az energetikai olaj-

termékek (kôolaj, benzin, gázolaj,
tüzelô- és fûtôolaj) behozatalával
foglalkozó tagok száma évek óta
alig változik, 2005-ben 25, 2006-
ban 26, 2007-ben 24 volt.

A földgáz kereskedelemmel foglalko-
zó tagok száma 2007 végén 20 volt,
ez a létszám az év során több esetben
változott, a küszöbön álló jogszabály
módosítások és a részben ezzel össze-
függô cégátalakulások miatt.

A Szövetség szervezete
A Szövetség munkaszervezete a mér-
legkészítés idôpontjában 14 fô tel-
jes és 2 fô részmunkaidôben foglal-

koztatott munkatárssal végezte te-
vékenységét. A statisztikai átlaglét-
szám 2007-ban 15.2 volt. Az elmúlt

évihez képest változást 1 fô földgáz
készletezési vezetô és 1 fô kereske-
delmi asszisztens belépése jelentett.

M S Z K S Z 2 0 0 7
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A Szövetség
nemzetközi kapcsolatai

A Szövetség 2007-ben
folytatta a korábbi évek során
megkezdôdött tevékenységeket
a nemzetközi kapcsolatok
területén, melynek fôbb elemei:

Legfontosabb feladataink:

u Együttmûködés a Nemzetközi
Energia Ügynökséggel (IEA)

u Részvétel az EU készletezési te-
vékenységében

u Aktív részvétel az ACOMES és
az ELABCO nemzetközi szerve-
zetek munkájában

u A kormányzat szakmai támoga-
tása a V4 rendezvényeken

u Szakmai segítségnyújtás a közép-
kelet európai régió országainak
a készletezési rendszerek jogi és
szervezeti kialakításában

IEA

2007. évben jelentôs szakmai kon-
ferencián, vagy nemzetközi elôadá-
son történô részvételre nem került
sor. Az együttmûködés tervezetek
véleményezésében és a szükséges
statisztikai adatszolgáltatásokban
merült ki az elmúlt évben.

ACOMES, ELABCO

A Szövetség folytatta részvételét az
Európai Készletezô Szövetségek
Szervezete (ACOMES) munkájában.

A 2007-ben az éves konferencia szék-
helye Belgium, Brugge volt. A kon-
ferencia fôbb napirendi pontjai:

u A bio-üzemanyagok alkalmazá-
sa, stabilitása, környezetvédelmi
kérdései

u A kôolaj tárolása, iszap-kezelés
u Tárolási balesetek, a biztonság

javításának új elemei
u EU-IEA jogszabályi harmonizáció.
u A földgáz készletezés lehetôségei

2007. november 5-6.-án Budapes-
ten az MSZKSZ volt a házigazdája
az ACOMES mellett mûködô, a
stratégiai üzemanyag készletek mi-
nôség-ellenôrzésének közös fejlesz-
tését célul tûzô ELABCO konfe-
renciának. A sikeres rendezvényen
hét országból, 20 laboratóriumi szak-
ember vett részt. A konferencián túl
látogatást tettek az ÁMEI budaörsi
laboratóriumában is. A résztvevôk
elismerôen beszéltek a magyar kész-
letezési és minôségellenôrzési rend-
szer színvonaláról, a sikeres konfe-
rencia szervezésérôl. 

V4

Tovább folyik regionális szinten a
V-4 országok energetikai együttmû-
ködése. 2007. októberében Buda-
pesten került megrendezésre az ak-
tuális találkozó. A már mûködô
együttmûködési területek mellett
kiemelt szerepet kapott a földgáz
csôvezetéki rendszerek összekapcso-
lásának vizsgálata, valamint a ma-

gyar földgáz készletezés gyakorlati
tapasztalatai. A kôolaj szekció fô
témaköre a bioüzemanyagok voltak.

Régió

2007. augusztus 27.-én Lendván
került sor az elsô Szlovén-Magyar
Energetikai Találkozóra. A kétol-
dalú tárgyalás napirendje a V4 kon-
ferenciák tematikájához igazodott.
A villamos ipar mellett nagy hang-
súlyt kapott a két ország kôolaj és
földgáz iparának együttmûködési
lehetôségei. A kôolaj és földgáz kész-
letezés jogi és gyakorlati megvaló-
sítása. 

Budapest, 2008. március 10.

Dr. Csernák József
vezérigazgató

Kajári Gyula
vezérigazgató-helyettes

M S Z K S Z 2 0 0 7
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Minden, ami

a maga nemében

tökéletes, szükségképpen

túl is emelkedik

saját kategóriáján.

Johann Wolfgang von Goethe

M S Z K S Z 2 0 0 7
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„A” MÉRLEG Eszközök (aktívák)                                                                                                                      adatok eFt-ban

A tétel megnevezése Elôzô év Elôzô év(ek) 2007.12.31
módosításai

a b c d e

1 A. Befektetett eszközök 17 756 600 0 16 826 229

2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1 490 682 0 1 078 362

3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke

4 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

5 Vagyoni értékû jogok 417 4 368

6 Szellemi termékek 4 234 2 909

7 Üzleti vagy cégérték 1 486 031 1 071 085

8 Immateriális javakra adott elôlegek

9 Immateriális javak értékhelyesbítése

10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 41 373 0 64 800

11 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékû jogok 482 22 482

12 Mûszaki berendezések, gépek, jármûvek

13 Egyéb berendezések, felszerelések, jármûvek 40 891 42 318

14 Tenyészállatok

15 Beruházások, felújítások

16 Beruházásokra adott elôlegek

17 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 16 224 545 0 15 683 067

19 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 15 172 254 14 552 254

20 Tartósan adott kölcsön  kapcsolt vállalkozásban 1 052 291 1 130 663

21 Egyéb tartós részesedés

22 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban

23 Egyéb tartósan adott kölcsön 150

24 Tartós hitelviszonyt megtestesítô értékpapír

25 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

Az MSZKSZ 2007. évi mérlege 

MSZKSZ_AR_HU  10/21/08  2:40 PM  Page 30



3 1

M S Z K S Z 2 0 0 7

„A” MÉRLEG Eszközök (aktívák)                                                                                                                      adatok eFt-ban

A tétel megnevezése Elôzô év Elôzô év(ek) 2006.12.31
módosításai

a b c d e

26 B. Forgóeszközök 88 484 545 0 123 663 140

27 I. KÉSZLETEK 83 275 933 0 110 126 242

28 Anyagok

29 Befejezetlen termelés és félkész termékek

30 Növendék-, hízó- és egyéb állatok

31 Késztermékek

32 Áruk 83 275 933 110 126 242

33 Készletekre adott elôlegek

34 II. KÖVETELÉSEK 643 753 0 7 602 736

35 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevôk) 1 199 747

36 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 33 510

37 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben

38 Váltókövetelések

39 Egyéb követelések 643 753 6 369 479

40 III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 0

41 Részesedés kapcsolt vállalkozásban 0

42 Egyéb részesedés

43 Saját részvények, saját üzletrészek

44 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok

45 IV. PÉNZESZKÖZÖK 4 564 859 0 5 934 162

46 Pénztár, csekkek 580 734

47 Bankbetétek 4 564 279 5 933 428

48 C. Aktív idôbeli elhatárolások 1 439 0 4 209

49 Bevételek aktív idôbeli elhatárolása 596 3 034

50 Költségek, ráfordítások aktív  idôbeli  elhatárolása 843 1 175

51 Halasztott ráfordítások

52 Eszközök összesen 106 242 584 0 140 493 578
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„A” MÉRLEG Források (passzívák)                                                                                                                  adatok eFt-ban

A tétel megnevezése Elôzô év Elôzô év(ek) 2006.12.31
módosításai

a b c d e

53 D. Saját tôke 56 579 771 0 77 331 365

54 I. JEGYZETT TÔKE

55 ebbôl: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

56 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TÔKE (-)

57 III. TÔKETARTALÉK 56 579 771 77 331 365

58 IV. EREDMÉNYTARTALÉK

59 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

60 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

61 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

62 E. Céltartalékok 0 0 0

63 Céltartalék a várható kötelezettségekre

64 Céltartalék a jövôbeni költségekre

65 Egyéb céltartalék

66 F. Kötelezettségek 48 730 559 0 62 434 819

67 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0

68 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

69 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben

70 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

71 II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK 18 016 354 0 27 250 785

72 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

73 Átváltoztatható kötvények

74 Tartozások kötvénykibocsátásból

75 Beruházási és fejlesztési hitelek

76 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 18 016 354 27 250 785

77 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

78 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben

79 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
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„A” MÉRLEG Források (passzívák)                                                                                                                  adatok eFt-ban

A tétel megnevezése Elôzô év Elôzô év(ek) 2006.12.31
módosításai

a b c d e

80 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 30 714 205 0 35 184 034

81 Rövid lejáratú kölcsönök

82 ebbôl: az átváltoztatható kötvények

83 Rövid lejáratú hitelek 28 789 893 30 225 662

84 Vevôktôl kapott elôlegek

85 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 1 260 708 1 846 551

86 Váltótartozások

87 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 984 045

88 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben

89 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 663 604 2 127 776

90 G. Passzív idôbeli elhatárolások 932 254 0 727 394

91 Bevételek passzív idôbeli elhatárolása

92 Költségek, ráfordítások passzív idôbeli elhatárolása 117 264 75 402

93 Halasztott bevételek 814 990 651 992

94 Források összesen 106 242 584 0 140 493 578
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„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)                                                                                    adatok eFt-ban

A tétel megnevezése Elôzô év Elôzô év(ek) 2007.12.31
módosításai

a b c d e

1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 4 247 818 37 324 760

2 2 Exportértékesítés nettó árbevétele

3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 4 247 818 0 37 324 760

4 3 Saját termelésû készletek állományváltozása ±

5 4 Saját elôállítású eszközök aktivált értéke

6 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) 0 0

7 III. Egyéb bevételek 17 087 868 19 370 958

8 ebbôl: Tagi hozzájárulás 17 018 333 19 182 004

9 5 Anyagköltség 11 096 12 340

10 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke 12 458 796 14 025 072

11 7 Egyéb szolgáltatások értéke 9 859 6 459

12 8 Eladott áruk beszerzési értéke 3 469 777 22 277 285

13 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

14 IV. Anyagjellegû ráfordítások (05+06+07+08+09) 15 949 528 0 36 321 156

15 10 Bérköltség 212 003 233 494

16 11 Személyi jellegû egyéb kifizetések 85 804 111 325

17 12 Bérjárulékok 89 068 102 144

18 V. Személyi jellegû ráfordítások (10+11+12) 386 875 0 446 963

19 VI. Értékcsökkenési leírás 971 032 431 194

20 VII. Egyéb ráfordítások 4 169 2 432

21 ebbôl: értékvesztés

22 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE  (I±II+III-IV-V-VI-VII) 4 024 082 0 19 493 973

Eredménykimutatás
a 2007. évi mérleghez
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„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)                                                                                    adatok eFt-ban

A tétel megnevezése Elôzô év Elôzô év(ek) 2007.12.31
módosításai

a b c d e

23 13 Kapott (járó) osztalék és részesedés 821 863 1 030 142

24 ebbôl: kapcsolt vállalkozástól kapott 821 863 1 030 142

25 14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 2 380 000

26 ebbôl: kapcsolt vállalkozástól kapott

27 15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 79 767 103 372

28 ebbôl: kapcsolt vállalkozástól kapott 79 767 103 372

29 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegû  bevételek 151 336 199 095

30 ebbôl: kapcsolt vállalkozástól kapott 5 508 9 991

31 17 Pénzügyi mûveletek egyéb bevételei 2 123 049 553 695

32 VIII. Pénzügyi mûveletek bevételei (13+14+15+16+17) 3 176 015 0 4 266 304

33 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége

34 ebbôl: kapcsolt vállalkozásnak adott

35 19 Fizetendô kamatok és kamatjellegû ráfordítások 1 413 558 2 159 610

36 ebbôl: kapcsolt vállalkozásnak adott

37 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése

38 21 Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordításai 605 942 829 411

39 IX. Pénzügyi mûveletek ráfordításai (18+19±20+21) 2 019 500 0 2 989 021

40 B. PÉNZÜGYI MÛVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) 1 156 515 0 1 277 283

41 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) 5 180 597 0 20 771 256

42 X. Rendkívüli bevételek 503

43 XI. Rendkívüli ráfordítások 19 349 19 661

44 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) -18 846 0 -19 661

45 E. ADÓZÁS ELÔTTI EREDMÉNY (±C±D) 5 161 751 0 20 751 595

47 XII. Tôketartalékba helyezett eredmény 5 161 751 0 20 751 595
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Független Könyvvizsgálói Jelentés

A Magyar Szénhidrogén Készletezô Szövetség

2007. évi éves beszámolójának ellenôrzésérôl.

Elvégeztük a Magyar Szénhidrogén Készletezô Szövetség mellékelt 2007. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát.
A beszámoló a 2007. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegbôl – melyben az eszközök és források egyezô
végösszege 140.493.578 eFt, a tôketartalékba helyezett összeg 20.751.595 eFt adózatlan nyereség –, és az ezen idô-
ponttal végzôdô évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint kiegészítô mellékletbôl áll.

A vezetés felelôssége az éves beszámolóért
Az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek sze-
rint történô elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelôssége. Ez a felelôsség magában foglalja az akár csalás-
ból, akár hibából eredô, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából
releváns belsô ellenôrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását; a megfelelô számviteli politika kiválasztását és alkalma-
zását, valamint az adott körülmények között ésszerû számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelôssége
A mi felelôsségünk az éves beszámoló véleményezése az élvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés
és az éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok
és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre.
A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálatot úgy
tervezzük meg és végezzük el, hogy kellô bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz
lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni
az éves beszámolóban szereplô összegekrôl és közzétételekrôl. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár
csalásból, akár hibából eredô, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétôl függ-
nek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemuta-
tása szempontjából releváns belsô ellenôrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg,
amelyek az adott körülmények között megfelelôek, de nem azért, hogy a vállalkozás belsô ellenôrzésének hatékonysá-
gára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek
megfelelôségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerûségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemu-
tatásának értékelését is. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának
megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett
információk áttekintését. 

Meggyôzödésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendô és megfelelô alapot nyújt könyvvizsgálati
záradékunk megadásához.

Záradék
A könyvvizsgálat során a Magyar Szénhidrogén Készletezô Szövetség 2007. évi éves beszámolóját, annak részeit és
tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak sze-
rint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendô és megfelelô bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót
a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint az éves beszámoló a Magyar Szénhidrogén Készletezô Szövetség 2007. december 31-én fenn-
álló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérôl megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés  az éves beszámoló
adataival összhangban van.

Budapest, 2008. március 10.

Dr. Horváth József Urbán Jánosné
Ügyvezetô igazgató Könyvvizsgáló
Nyilvántartási sz.: 000026 Ig. sz.: 004176
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1. Általános tájékoztató adatok

1. 1 Gazdálkodó egység megnevezése:
Magyar Szénhidrogén Készletezô Szövetség

1. 2 Rövidített megnevezése: MSZKSZ
1. 3 Székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/b.
1. 4 Alapítás éve: 1993.
1. 5 Mûködés megkezdése: 1993.
1. 6 Szervezeti forma: egyéb társadalmi szervezet
1. 7 Alapítói vagyon (alapításkor): nulla Ft
1. 8 Tulajdonosok: nem alkalmazható
1. 9 Könyvvezetés módja: kettôs könyvvitel
1.10 Mérleg: „A” típusú, fordulónap

(üzleti év=naptári év): december 31.
1.11 Mérlegkészítés idôpontja: február 10.
1.12 Eredmény kimutatás: „A” típusú, összköltség eljárás
1.13 A beszámoló pénzneme: HUF
1.14 Fô tevékenységi köre: Az 1993. évi IL. és a 2006. évi

XXVI. sz. törvényekben meghatározott készletezés 
megvalósítása

1.15 Osztalék: A Szövetség jogi helyzete, mûködésének
célja szerint nem értelmezhetô

1.16 Az éves beszámoló aláírására jogosult neve, címe: 
dr. Csernák József
2112 Veresegyház, Eresztvény u. 17– 23.

2. Számviteli rend, számviteli politika

2.1 A Szövetség könyveit és nyilvántartásait a számvitelrôl
szóló 2000. évi C. törvényben meghatározottak szerint, a be-
hozott kôolaj és kôolajtermékek biztonsági készletezésérôl
rendelkezô 1993. évi XLIX. és a 2006. évi XXVI. A földgáz biz-
tonsági készletezésérôl szóló törvényekben foglalt eltérések-
nek megfelelôen vezeti. Mûködéséhez elôírt és szükséges
szabályzatok közül rendelkezik a gazdasági miniszter által
jóváhagyott egységes szerkezetbe foglalt Alapszabállyal,
Szervezeti és Mûködési Szabályzattal, Pénzkezelési Szabály-
zattal, valamint a Számviteli Politika részeként Értékelési,
Leltározási és Önköltség-számítási Szabályzattal.

2.2 A Szövetség alapításáról rendelkezô, idôközben módosí-
tott 1993. évi XLIX. törvény 29.§ (1) bekezdése éves beszá-
moló készítését írja elô, függetlenül a mérleg fôösszegétôl,
a nettó árbevétel nagyságától, valamint a Szövetség más vál-
lalkozásokban meglévô részesedési viszonyaitól. Konszolidált
éves beszámolót a számviteli törvény 10.§ alapján sem kell
készítenie, függetlenül attól, hogy többségi részesedéssel
rendelkezik az Ásványolajtermék Minôségellenôrzési Zrt-ben,
az OPAL Tartálypark Zrt-ben, mivel nem minôsül vállalkozó-
nak, hanem a 3.§ (1) bekezdés 4.r pontja szerinti külön jog-
szabályban meghatározott jogi személynek minôsülô egyéb
szervezet. A Szövetség ennek megfelelôen a korábbi években
is éves beszámolót készített, melyek tartalma megfelel a szám-
viteli törvény 15.§-ban foglalt alapelveknek. Az 1993. évi
XLIX. törvény 33.§ (1) bek. értelmében az éves beszámolóhoz
kapcsolódóan elkészítjük a költségvetés éves teljesítésének
részletes számszerû és szöveges jelentését is. Ez az Üzleti
Jelentésnek felel meg.

2.3 Az adózás elôtti eredmény összege, amely az adózott
eredménnyel megegyezô – mivel adófizetési kötelezettség
a törvény 11.§., de a 35.§ (6) bekezdése alapján sem merül-
het fel – a tôketartalék összegét növeli. A 35.§ értelmében
a saját tôke csak jegyzett tôke és tôketartalék lehet, vagyis
jegyzett, de be nem fizetett tôke, eredménytartalék, lekötött
tartalék, értékelési tartalék, valamint mérleg szerinti ered-
mény a Szövetség mérlegében nem mutatható ki.

2.4 Az éves beszámoló elkészítése során alkalmazott érté-
kelési eljárások megegyeznek a számviteli törvény, valamint
a Szövetség számviteli politikájában rögzített elôírásokkal.
Az immateriális javak, tárgyi eszközök a beszerzési érték,
valamint a maradványérték figyelembevételével elszámolt
terv szerinti, és terven felüli értékcsökkenés különbözetének
megfelelô összegben, a befektetett pénzügyi eszközök be-
kerülési értéken, a készletek beszerzési áron, mégpedig az
elszámoló ár és a hozzá kapcsolódó árkülönbözet együttes
összegével szerepelnek a mérlegben. A követelések, kötele-
zettségek ellenôrzöttek és egyeztetettek, értékelésük a szám-
viteli törvénynek megfelelô. A pénzeszközök állománya kivo-
nattal alátámasztott, rovanccsal ellenôrzött.

Kiegészítô melléklet
a 2007. évi beszámolóhoz
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2.5 A Szövetség mérlegét a számviteli törvény 1. sz. mellék-
lete szerinti „A” változatban, eredmény-kimutatását össz-
költség eljárással a törvény 2. sz. melléklet szerinti „A” vál-
tozatban készíti.

2.6 A számviteli törvény 155 §(2)-(3) bekezdése alapján
a Szövetségnél kötelezô a könyvvizsgálat. A Közgyûlés jóvá-
hagyása alapján e feladatot Urbán Jánosné (nyilvántar-
tási száma: 004173) az Audit Kft. könyvvizsgálója látja el.

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellá-
tásáért Arató Katalin (1173 Budapest, Füstifecske u. 51.,
nyilvántartási száma: 132110) pénzügyi-számviteli vezetô
a felelôs. 

3. A Mérleg és Eredménykimutatás
egyes tételeihez kapcsolódó információk

3.1 Immateriális javak, tárgyi eszközök változása (eFt)

Immateriális javak, tárgyi eszközök változása                                                                                                              (eFt)

Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték

I. Immateriális javak

1.Vagyoni értékû jogok
Nyitó érték 495.0 78.0 417.0
Növekedés 4 294.0 343.0
Csökkenés 0.0 0.0
Záró érték 4 789.0 421.0 4 368.0

2.Szellemi termékek
Nyitó érték 31 239.0 27 004.0 4 235.0
Növekedés 790.0 2 116.0
Csökkenés 22 046.0 22 046.0
Záró érték 9 983.0 7 074.0 2 909.0

3.Üzleti vagy cégérték
Nyitó érték 6 101 245.0 4 615 214.0 1 486 031.0
Növekedés 0.0 414 946.0
Csökkenés 0.0 0.0
Záró érték 6 101 245.0 5 030 160.0 1 071 085.0

II. Tárgyi eszközök

1. Ingatlanok és kapcs.j.
Nyitó érték 518.0 37.0 481.0
Növekedés 22 605.0 146.0
Csökkenés 518.0 61.0
Záró érték 22 605.0 122.0 22 483.0

2.Egyéb berendezések, jármûvek
Nyitó érték 103 856.0 62 964.0 40 892.0
Növekedés 15 386.0 13 642.0
Csökkenés 16 389.0 16 071.0
Záró érték 102 853.0 60 535.0 42 318.0

M S Z K S Z 2 0 0 6
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A társaságok saját tôkéjének alakulását a 2006. évben az alábbi táblázat mutatja.:

(Adatok eFt-ban) Saját Jegyzett Tôketartalék Eredmény Lekötött  Értékelési Mérleg szerinti

tôke tôke tartalék tartalék tartalék eredmény

OPAL Zrt 15 187 666 4 000 000 3 223 10 831 118 135 000 0 218 325

ÁMEI Zrt 409 587 150 000 7 464 243 123 0 0 9 000

PETROTÁR Kft 1 470 616 200 000 0 989 116 50 000 0 231 500

MMBF Zrt 560 500 1 000 000 0 -91 000 0 0 -348 500

TT Zrt 1 626 102 1 620 000 0 6 102 0 0 0

Tárolt mennyiség Készlet érték Megoszlás

(tonna) (eFt) (%)

Kôolaj 548 990.9 31 946 350.0 41.6

Benzin 95 242 196.8 23 043 026.0 18.4

Gázolaj 407 098.8 36 032 746.0 30.9

Erômûvi tüzelôolaj 120 000.0 8 327 515.0 9.1

1 318 286.5 99 349 637.0 100.0

Földgáz (millió m2) 200.0 10 776 605.0

110 126 242.0

3.2 A Szövetség részvényvásárlás útján a 2003. üzleti évben
100%-os tulajdoni részesedést szerzett az OPAL Tartálypark
Zrt-ben (Székhely: 1112 Budapest, Táska u. 9.). A vásárláshoz
kapcsolódóan 2.074.730 eFt üzleti vagy cégérték került elszá-
molásra, melynek tervezett leírási ideje 5 év.

3.3 A Szövetség 2004. évben többségi részesedéssel ren-
delkezett, 39 600 eFt (90%) értékben az Ásványolajtermék
Minôségellenôrzési Zrt-ben (Székhely: 2040 Budaörs, Gyár
u.2.). A tulajdonosok 2005. évben alaptôke emelést hajtottak
végre, melynek során a Szövetség tulajdonrésze 140 000 eFt-
ra (93%) emelkedett.

3.4 A Szövetség 2005-ben 240.000 eFt (26%) összegben volt
tulajdonosa az IPR Vámosgyörk Zrt-nek (Székhely: 3291
Vámosgyörk, Kossuth tanya 1.). 2006-ban megvásárolta az
ETSHON 15 %-os, a MÁD-OIL Kft 58,58 %, és az MKB Nyrt
0,42 %-os részvénycsomagját, így 100%-os tulajdonossá vált.
A részvényvásárlás kapcsán a 814 990 eFt negatív üzleti érték
halasztott bevételként került elszámolásra, ebbôl 2007-ben
162 998 eFt a bevételek között elszámolásra került.

3.5 2006-ban a PETROTÁR Kft szétválásakor a saját tôke
58,62 %-a az újonnan alakult Péti-Terminál Tároló (PTT) Kft-be
(Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 1/b.)  került. A Szövet-
ség az új PTT Kft-ben is megtartotta az eredeti 30 %-os része-
sedését, majd az év folyamán megvásárolta a PTT Kft 70 %-os
üzletrészét is, így 100 %-os tulajdonossá vált. Az üzletrész vásár-
lás kapcsán 854.542 eFt pozitív üzleti érték került elszámolásra.

3.6 A Szövetség 2006-ban 1 mrdFt-os alaptôkével megalapí-
totta az MSZKSZ Biztonsági Földgáztároló Zrt-t. A 2007.
január 3-án megkötött Részvény Átruházási és Részvényesi
Megállapodásban a Szövetség eladta tulajdoni részének
62%-át a MOL Nyrt-nek. Ebben a részvényesi megállapodás-
ban döntöttek a tulajdonosok 9 020 mFt tôkeemelésrôl,
melynek a Szövetségre esô része 3 000 mFt, így a Szövetség
tulajdoni részhányada összesen 3 380 mFt, ami 33,73 %-os
részesedést jelent. A tôkeemelés Cégbírósági bejegyzése
2007. december 31-ig nem történt meg, ezért a 3 000 mFt a
mérlegben az egyéb követelések sorában került kimutatásra.

3.7 A Szövetség jelentôs részesedéssel bír:
u 30 %-os a PETROTÁR Kôoalajterméktároló és Kereske-

delmi Korlátolt Felelôsségû Társaságban (Székhely: 1037
Budapest, Montevideo u. 1/b.), mely befektetés értéke
a szétválás után 60.000 eFt

u 420 000 eFt (25,93%)összegben a Terméktároló Zártkörû-
en Mûködô Részvénytársaságban (Székhely: 1119 Buda-
pest, Andor u. 47-49.) 

3.8 A kapcsolt vállalkozásnak adott tartós kölcsönök között
a Kôolajtároló Zrt.-nek nyújtott tulajdonosi kölcsön és köny-
velt kamata szerepel (957 291 eFt), mely nem kerül törlesz-
tésre 2007-ben. A fennmaradó 95 000 eFt az ÁMEI Zrt.-nek
2005-ben nyújtott kölcsön 2006. év végén fennmaradt össze-
ge, melybôl 15 000 eFt törlesztôrészlet kerül kifizetésre 2007-
ben.

3.9 Készlet állomány

eFt

OPAL Zrt 13 552 254

TT Zrt 420 000

MMBF  Zrt 380 000

ÁMEI Zrt 140 000

PETROTÁR Kft 60 000

Összesen 14 552 254
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3.10 A vevô követelések a mérlegforduló napjáig kiegyen-
lítésre kerültek.

3.11 A költségek és ráfordítások aktív idôbeli elhatárolá-
sának 1 175  eFt összegébôl 451 eFt tagsági díjra fordított
összeg, 234 eFt programkövetési díj, 490  eFt az elôfizetési
díjak összegeinek 2008. évre jutó hányada. A bevételek aktív
idôbeli elhatárolása 3 034 eFt, mely a bankoknál vezetett
folyószámlák, lekötött devizabetétek 2007. évre jutó kamat-
összege. 

3.12 A költségek, ráfordítások passzív idôbeli elhatárolása
75 402 eFt, mely a tárgyévre vonatkozó hitelkamatok 2008.
évben fizetendô része.

3.13 A 2007. üzleti évben sem jövôbeni költségekre, várható
kötelezettségekre, sem pedig egyéb jogcímen céltartalék
képzés szükségessége nem merült fel.

3.14 A hosszú lejáratú akvizíciós célú hitelek 2007. decem-
ber 31-én fennálló kötelezettségét a következô táblázat
mutatja:

3.15 A rövid lejáratú hitelek összege 30,23 mrdFt, melybôl
11,86 mrdFt a hosszúlejárató hitelek 2008. évben esedékes
törlesztô része.

3.16 A szállítói kötelezettség 2 830 596 eFt, melybôl 984 045
eFt kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség. A mér-
legzárásig a szállítói kötelezettség teljes egészében kiegyen-
lítésre került. A Nafta Depo Kft által kiállított számlák
összege, 16 843 eFt nem szerepel a kötelezettségek között,
mivel a szerzôdés szerint nincs jogalapja a Szövetséget
terhelô számlák kibocsátásának, így ezek visszautasításra
kerültek.

3.17 A hozzájárulási díjak folyószámla 2 089 901 eFt összegû
követel egyenlegének lényeges részét az év végi vissza-
igénylések bevallásai teszik ki, melyek szerepelnek az egyen-
legben, de a kiegyenlítést szolgáló tényleges pénzmozgás
csak 2008. év elején történhetett meg.

3.18 Az eredmény-kimutatás rendkívüli ráfordítások sorában
szereplô 19 661 eFt, a  VPOP-val kötött adományozási szer-
zôdés keretében juttatott üzemanyag 2007-ben felhasznált
összegét jelenti.

3.19 A Szövetség foglalkoztatottainak átlagos statisztikai
állományi létszáma 15,2 fô, részükre az év folyamán 233 494 eFt
munkabér került kifizetésre. A munkavállalók részére a Szö-
vetség 13 262 eFt béren kívüli juttatást teljesített. A foglal-
koztatottak mindegyike szellemi tevékenységû állománycso-
portba tartozik.

3.20 A Szövetség Igazgatótanácsa és Felügyelô Bizottsága
részére tiszteletdíj címén 80 817 eFt került kifizetésre. Ré-
szükre garancia vállalására, kölcsön, elôleg folyósítására
nem került sor.

Hitelállomány Hitel Rövid 
2006.12.31. lejárat lejáratú rész

KÔOLAJTÁROLÓ ZRT 6,71  mEUR 2011.12.30 1,59 mEUR

OPAL ZRT 4,61 mEUR 2012.12.30 0,86 mEUR

IPRV ZRT 8,29 mEUR 2014.03.20 1,28 mEUR

PTT KFT 2,6 mdHUF 2014.01.20 0,4 mdHUF

Egyéb követelések                                                         eFt

Elôlegek 37 695

Munkavállalókkal szembeni követelések 795

Földgáz hozzájárulási díjak folyószámla 259 933

Egyéb követelések 11

MMBF Zrt tôkeemelés 3 000 000

ÁFA 3 071 045

6 369 479

Egyéb kötelezettségek                                                   eFt

SZJA 12 562

Különadó 1 584

Járulékok 13 499

Jövedelemelsz.kapcs. 9 496

Magánnyugdíjpénztári járulék 119

Kôolaj hozzájárulási díjak folyószámla 2 089 901

Egyéb rövidlejáratú tartozások 615

2 127 776
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3.21 Vagyoni helyzet kimutatása

a) Eszköz szerkezet változása                                                                                                                                                eFt

Megoszlás (%) Változás (%)
Megnevezés

2006 2007 2006 2007 2007/2006

Befektetett eszközök 17 756 600 16 826 229 16.7 12.0 94.8

Forgó eszközök 88 484 545 123 663 140 83.3 88.0 139.8

Aktív idôbeli elhatárolások 1 439 4 209 0.0 0.0 292.5

Eszközök összesen 106 242 584 140 493 578 100.0 100.0 132.2

I. Szokásos tevékenységbôl származó pénzeszköz változás                                                                                                    (eFt)

2006 2007

1 Adózás elôtti eredmény* 2 762 575 17 350 799

2 Elszámolt amortizáció 971 032 431 194

3 Elszámolt értékvesztés 0 0

4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete 0 0

5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye 639 459

6 Szállítói kötelezettség változása -681 673 1 569 888

7 Egyéb rövidlejáratú kötelezetts. változása -377 942 1 464 172

8 Passzív idôbeli elhatárolás változása 68 949 -41 862

9 Vevôkövetelés változása 676 608 -1 233 257

10 Forgóeszközök (vevô és pénzeszköz nélkül) változása -14 909 209 -33 906 556

11 Aktív idôbeni elhatárolás változása 4 025 -2 770

12 Fizetett adó (nyereség után) 0 0

13 Fizetett osztalék részesedés 0 0

Mûködési cash flow (1-13 sorok) -11 484 996 -14 367 933

* Kapott osztalékkal, pénzben nem realizált bevétellel, költséggel módosítva

b) Forrás szerkezet változása                                                                                                                                                eFt

Megoszlás (%) Változás (%)
Megnevezés

2006 2007 2006 2007 2007/2006

Saját tôke (tôke tartalék) 56 579 771 77 331 365 53.3 55.0 136.7

Céltartalékok 0 0 0.0 0.0 0.0

Kötelezettségek 48 730 559 62 434 819 45.9 44.4 128.1

Passzív idôbeli elhatárolások 932 254 727 394 0.9 0.5 78.0

Források összesen 106 242 584 140 493 578 100.0 100.0 132.2

4. Cash-flow kimutatás
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II. Befektetési tevékenységbôl származó pénzeszköz változás                                                                                                (eFt)

2006 2007

14 Befektetett eszközök beszerzése -7 550 581 - 43 075

15 Befektetett eszközök eladása 4 391 620 443

16 Kapott osztalék 821 863 1 030 142

Befektetési cash flow (14-16 sorok) -6 724 327 1 607 510

IV. Pénzeszközök változása (± I ± II ± III):                                                                                                                              (eFt)

2006 2007

-239 536 1 369 303

III. Pénzügyi mûveletekbôl származó pénzeszköz változás                                                                                                      (eFt)

2006 2007

17 Részvénykibocsátás bevétele – –

18 Hitelfelvétel 32 874 085 39 957 160

19 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök törlesztése - 15 000

20 Véglegesen kapott pénzeszköz - -

21 Részvénybevonás (tôkeleszállítás) - -

22 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsön - -1 000

23 Hitel törlesztés visszafizetés -14 904 298 -25 841 434

24 Véglegesen átadott pénzeszköz

Pénzügyi cash flow (17-24 sorok) -6 724 327 14 129 726

5. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet mutatói

5.1 Vagyoni helyzet mutatói

a.) Tôkeerôsség alakulása

2006 2007
Saját tôke 56 579 771

= 0.53
77 331 365

= 0.55
Összes vagyon 106 242 584 140 493 578

b.) Idegen tôke aránya

2006 2007
Idegen tôke 46 806 247

= 0.44
57 476 447

= 0.41
Összes vagyon 106 242 584 140 493 578

c.) Tôkefeszültség mutató

2006 2007
Idegen tôke 46 806 247

= 0.83
57 476 447

= 0.74
Saját tôke 56 579 771 77 331 365

A Szövetség „0” alapítói vagyonnal jött létre. Eszközeit rövid-
és középlejáratú hitelek, befektetéseit hosszú lejáratú hi-
telek finanszírozzák. Mára eszközei egyre nagyobb hányadát,
saját maga finanszírozza, amit a fenti mutatók meggyôzôen
alátámasztanak.

d.) Befektetett eszközök fedezete

2006 2007
Saját tôke
+hosszú lejáratú
kötelezettségek 74 596 125

= 4.20
104 582 150

= 6.22
Befektetett 17 756 600 16 826 229
eszközök
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e.) Forgó tôke alakulása

2006 2007
Forgóeszközök
– rövid lejáratú
kötelezettségek 57 770 340

= 1.02
88 479 106

= 1.14
Saját tôke 56 579 771 77 331 365

A mutatók kifejezik, hogy befektetett eszközeink tartós forrá-
sokkal bôségesen fedezettek. Ugyanakkor a rövid lejáratú
forrásokkal nem finanszírozott forgóeszközeink nagyobb
hányada is saját forrással fedezett. 

5.2 Pénzügyi likviditási mutatók

a.) Likviditási ráta

2006 2007
Forgóeszközök 88 484 545

= 2.88
123 663 140

= 3.51
Rövid lejáratú 30 714 205 35 184 034
kötelezettségek

A mutató egynél nagyobb értékei jó likviditást jelentenek.

b.) Hosszú lejáratú adósság állomány aránya

2006 2007
Adósságállomány 46 806 247

= 0.63
57 476 447

= 0.55
Hosszú lejáratú 74 596 125 104 582 150
kötelezettségek
+saját tôke

A Szövetség non-profit jellegébôl adódóan a jövedelmezôsé-
gi mutatók számításának nincs valódi jelentôsége. 

Budapest, 2008. március 10.

Dr. Csernák József 
vezérigazgató
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