


1. sz. napirend 

1. Bevezetés 
 
1.1. A 2008. évi feladatok 
 
A Szövetség 2008. évi legfontosabb feladata a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről 
szóló többször módosított, 1993. évi XLIX sz. törvény (továbbiakban Kt.) alapján előírt, termékcsoportonként 
legalább 90 napos belföldi fogyasztásnak megfelelő folyékony szénhidrogén készlet, beszerzése, karbantartása, 
a szükséges készletcserék lehető legkisebb költséggel való megvalósítása, valamint a földgáz – illetve helyette-
sítő folyékony szénhidrogén – készlet szintjének a földgáz biztonsági készletezéséről szóló, 2006. évi XXVI. 
törvényben meghatározott (továbbiakban: Fbkt.) 300 Mm3 földgáznak megfelelő mennyiségen való tartása.  
 
Az Fbkt. 2010. januárjától hatályba lépő előírásainak biztonságos teljesíthetősége érdekében megkezdtük az 
MMBF Biztonsági Földgáztároló Zrt. beruházásában készülő szőregi tároló feltöltését. A 2008. év végére 285 
Mm3 MSZKSZ tulajdonú mobil földgázkészlet került besajtolásra. Fontos feladatunk a társaság működésének és 
a beruházás előrehaladásának az alapítói szándéknak megfelelő ellenőrzése és az ellenőrzés eredményéről az 
Igazgatótanács folyamatos tájékoztatása.  
 
1.2 A készletezés feltételrendszere 
 
A Szövetség gazdálkodásának feltételrendszere az ide vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján részletesen 
meghatározott. A rendszer főbb elemei: 
 

 a készletek finanszírozása hitelből történik; 
 a készletek tárolása hosszú távú letéti szerződések alapján, bérelt, illetve idegen, részben, vagy telje-

sen saját tulajdonú tárolókban történik; 
 a Szövetség tagjai a Költségvetésben rögzített, mennyiség-arányos tagi hozzájárulási díjat fizetnek; 
 a tagi hozzájárulási díjbevételnek kell fedezetet nyújtania:  

o a készletfinanszírozásra felvett hitelek kamataira,  
o a készlet tárolásának, minőségi és mennyiségi karbantartásának, valamint  
o a Szövetség működésének költségeire. 

 
A Költségvetés – és így a Beszámoló is – 2006. óta külön is megjeleníti a folyékony szénhidrogén és a földgáz 
készletezés költségeit, illetve bevételeit. 
 
1.3 A gazdálkodás környezete 
 
Amint azt az előző éves beszámolónkban már megállapítani kényszerültünk, a gazdasági növekedés üteme Ma-
gyarországon már 2007-ben is nagymértékben elmaradt a kelet-európai országokétól, s kisebb mértékben  az 
EU átlagától is. A tavaly még jelzálogpiaci válságként emlegetett globális „óriáskígyó” hatására 2008-ra – 
különösen az év második felére – a gyors kilábalás reménye is szertefoszlott, illetve súlyos recesszió jelei mu-
tatkoztak. A kezdetben jellemzően a banki, pénzpiaci szektort érintő válságjelek rohamléptekkel terjed-
tek/terjednek át a reálszférára. A korábban konzervatív gazdasági előrejelzések napok alatt váltak „rózsaszínű 
álmokká”. 
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A KSH és az Ecostat közös gyorsbecslése szerint a bruttó hazai termék (GDP) a IV. negyedévben 2,0%-kal 
csökkent az előző évhez képest, az év egészét tekintve pedig 0,6%-os növekedés következett be. Az ipari ter-
melés a II. félévi fokozódó visszaesés következtében éves szinten 1,1%-kal csökkent. Az építőiparban 5,1%-kal 
elmaradt a termelés volumene a tavalyitól, ugyanakkor az év utolsó hónapjaiban némi élénkülés tapasztalható. 
Az előzetes terméseredmények szerint gabonafélékből 2008-ban az egy évvel korábbi alacsony termésnél 75%-
kal több termett, a mezőgazdasági termelés számottevően emelkedett. A külkereskedelmi termékforgalomban a 
2008. évi kivitel és behozatal az egy évvel korábbinál kisebb mértékben nőtt, a külkereskedelmi mérleg lénye-
gében egyensúlyban volt. 2008-ban a foglalkoztatottak száma 1,2%-kal csökkent, a munkanélkülieké 5,5%-kal 
nőtt, a munkanélküliségi ráta 7,9%-ra emelkedett. A keresetek reálértéke 0,7%-kal volt nagyobb az előző évi-
nél. A fogyasztói árak emelkedése 2008 egészében 6,1%-ot tett ki, a januári index (103,1%) alapján a tavaly 
május óta tartó lassulás folytatódott. 

Az Európai Unió (EU-27) gazdasága 2008-ban 1,4%-kal bővült, ami 2003 óta a legalacsonyabb növekedési 
ütem. Az éven belül az egyes negyedévekben a megelőző év azonos időszakához viszonyítva a gazdasági növe-
kedés egyre kisebb lett, sőt az utolsó negyedévben már visszaesés volt tapasztalható (–1,1%). Azon tizenhat 
tagállam közül, amelyekre már mind a négy negyedév adatai rendelkezésre állnak, hét recesszióban volt az utol-
só negyedévben, köztük a legfontosabb külgazdasági partnerünk, Németország, valamint a legtöbb nagy tagál-
lam, Olaszország, Nagy-Britannia, Spanyolország.  
 
Több nagy európai állammal ellentétben, amelyek már az év harmadik negyedévében recesszióba süllyedtek 
(azaz két egymást követő negyedévben csökkent az előző negyedévhez viszonyított teljesítmény), az Egyesült 
Államok csak az utolsó negyedévben került ebbe az állapotba, s a visszaesés mértéke is kisebb volt, mint az 
Európai Unió egészében (0,2, illetve 1,1%). Az Egyesült Államokban a beruházások volumene már több mint két 
éve mérséklődik, az európai exportőrök számára alapvető fontosságú import pedig egy éve csökken. Nagyrészt 
a behozatal visszaeséséből fakad, hogy az év átlagában kedvezően alakult a nettó export, amellyel együtt is 
mindössze 1,3%-ot tett ki az ország éves gazdasági növekedése. Az Egyesült Államokhoz hasonlóan Japán 
esetében is az utóbbi több mint fél évtized legalacsonyabb gazdasági növekedése volt a tavalyi: a fejlődés csu-
pán 0,4%-ot tett ki. A végső fogyasztási kiadások a korábbi években tapasztaltaknál alacsonyabban, a GDP 
ütemével megegyező mértékben emelkedtek, a bruttó állóeszköz-felhalmozás pedig – 2003 óta először – mér-
séklődött. A világgazdasági válság a szigetország gazdaságát igen erőteljesen érintette, 2008 utolsó negyedév-
ében már 4,6%-os visszaesés következett be. Kína bruttó hazai terméke 9%-kal nőtt 2008-ban; a növekedés 
üteme 2002 óta először süllyedt 10% alá. 
 
A HUF árfolyama augusztusig szinte folyamatosan erősödött, július végén 230 forintért is lehetett EUR-t kapni. 
A túlértékelt állapotból az árfolyam októberig egyenletesen gyengült, majd az erősödő válságjelek hatására a 
hónap végére nagy ugrásokkal összesen több, mint 25%-ot vesztett az EUR-al szembeni értékéből – az éves 
csúcsot 286,15-nél érte el. Az éves átlag valamivel 251 Ft alatt volt. A három havi BUBOR október végéig 
viszonylag stabilan tartotta magát 8 és 9% között, mígnem a hirtelen gyengülő forint védelmében a jegybank 
11,5%-ra emelte az alapkamatot, aminek következtében a BUBOR 12% fölé ugrott néhány napra. Az év végéig 
10%-ra csökkent a három havi kamat, miközben a dollar és az euro kamatok 1-2%-ra zsugorodtak.  
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A magyar gazdaság fontosabb indikátorai az elmúlt három évben 

 
 2006. 2007. 2008. 
GDP termelés (%) 103,9 101,3 100,7 
Ipari termelés indexe (összehasonlító áron,%) 110,1 108,2 98,9 
Külkereskedelmi áruforgalom (€ folyó áron, %)    
Export 116,6 115,7 107,5 
Import 113,9 111,9 106,5 
Fogyasztói árindex (előző év = 100) 103,9 108,0 106,1 
Az államháztartás hiánya (pénzforgalmi szemlélet-
ben, helyi önk. nélkül, Mrd HUF) 

2034,0 1291,0 907 

Forrás KSH, GKI Zrt.    

 
A nyersolaj jegyzésárak az előző évben még magasnak tartott hordónkénti 80-90 dolláros szintről folyamatosan 
emelkedtek. Az európai árazásban meghatározó Brent jegyzése július 11-én átlépte a 145 USD/bbl-t. Ezt köve-
tően a világ minden tájáról érkező recessziós hírek – és a valóban csökkenő fizikai kereslet – hatására az árak 
zuhanni kezdtek.  
 
A 150 dollár körüli szint egyes elemzők szerint azért alalakulhatott ki, mert a ciklikusan jelentkező spekulációs 
nyomás gyengülésekor az ún. fundamentális, „valódi” árfelhajtó hírek (pl. tartalékkapacitás csökkenése, vagy 
az ázsiai kereslet növekedése) nem engedték az árak korrekcióját. A spekulációs nyomás megszűnését követő-
en, a kereslet vissazesésétől és a még nagyobb visszaesés veszélyétől vezérelve a kőolajárak 100 dollárral (!),  
közel 70%-al csökkentek hordónként. 
 
A csökkenő olajárak előrevetítik az import gáz árának várható – késleltetett hatású – csökkenését, amit a  
Fbkt. szerinti előírás kielégítéséhez szükséges földgázmennyiség beszerzésének időzítésénél – lehetőség szerint 
–  figyelembe kell venni.  
 

Az Európában mértékadó Brent kőolaj napi jegyzésárai 2008-ban
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2. A 2008. évi terv teljesítése 
 
A Szövetség a 2008. évre tervezett feladatait a reá vonatkozó jogszabályoknak, továbbá a Közgyűlési és Igaz-
gatótanácsi határozatoknak megfelelően teljesítette.  
 
2.1. A kiemelt feladatok teljesítése 
 

 Folyékony szénhidrogénekből folyamatosan rendelkezésre állt az előírt, legalább 90 napi belföldi fogyasz-
tásnak megfelelő készletszint; 

 Az Fbkt. előírásai szerint teljesítettük a 300 Mm3 földgáznak megfelelő készletezési kötelezettséget. 

 a készletezett kőolajtermékek minősége megfelelt az érvényes szabvány előírásainak; 

 
2.2. Rendkívüli feladatok 
 
A 2010 januárjáig beszerzendő 1,2 Mrd m3 földgázkészlet elhelyezése érdekében az MMBF Biztonsági Földgáz-
tároló Zrt. által elindított beruházás a tervezett ütemben halad. A projektfinanszírozás megszervezése a kiala-
kult hitelpiaci helyzet miatt 2008-ban sem zárult le. A projektet részvényesi hitelek finanszírozták. Az  Szövet-
ség által nyújtott hitelre vonatkozó szerződés 2008. novemberben lejárt, megújítására a saját pénzigény növe-
kedése miatt nem került sor. 
  
2.3 Készletezési kötelezettség 

2.3.1 Folyékony szénhidrogének 

A 2008. évi költségvetésben a készletezési kötelezettség az akkor a 2007. évre várható nettó import (5.028 
kt) alapján 1,240 kt-ban került meghatározásra. A 2007. évi tényleges nettó import 4.870 ktonna volt, 
amely alapján a 2008. évi készletezési kötelezettség 1.200,8 kt. Az év végi tényleges zárókészlet, az 
immobil készletekkel együtt 1.249,1 kt volt. 
 

Az olaj szekció készleteinek alakulása 2008. 
      

  Nyitó készlet Évközi 
változás 

Záró készlet 
2008.01.01 2008.12.31 

Kto ktoe kto Kto ktoe 

Kőolaj 549,0 549,0 -0,2 548,8 548,8 
Benzin 242,2 258,0 -15,5 226,7 241,4 
Gázolaj 407,1 433,6 36,3 443,4 472,2 
ETO 30,0 32,0 0,2 30,2 32,2 
Összesen 1228,3 1272,6 20,8 1249,1 1294,6 

 
A készletezési kötelezettség teljesítéseként figyelembe vehető, közvetlenül kitárolható (mobil) készlet 1 
139,4 kt, kőolajegyenértékben 1 180.8 ktoe volt 2008. december 31-én. Ezzel a készletszinttel a 
MSZKSZ 83,9 napi nettó importnak megfelelő készlettel járul hozzá az IEA–val szemben Magyarország által 
vállalt tagállami kötelezettség teljesítéséhez.  
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(A Nemzetközi Energia Programról szóló, Párizsban, 1974. november 18-án kelt Egyezmény és annak Jegyző-
könyvei, valamint a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetnek a Nemzetközi Energia Ügynökséget 
létrehozó C[74]203 [végső] határozatának kihirdetéséről szóló, 1999. évi XXXIX. Tv.). 
  
Az Európai Úniós előírásokat is tartalmazó, módosított Kt. alapján a 2007. évi belföldi fogyasztási adatok 
figyelembe vételével a 2008. évi, kategóriánkénti kötelezettség az év végén az alábbiak szerint teljesült: 

 
2008. évi folyékony szénhidrogén készletezési kötelezettség EU szerint 

(tonnában) 

 
Belföldi 
fogyasztás 
(számított)1 

Korrigált 
belföldi fo-
gyasztás2 

90 napos EU 
kötelezettség 

Nettó kész-
letek3  

Kőolajból 
figyelembe 
vehető4  

Összes nettó 
készlet5 

Készlet 
napokban 

1. kategória6 1.589.472 1.311.946 323.493 201.608 129.397 331.005 92 
2. kategória7 3.160.342 2.697.798 665.210 409.832 250.944 660.776 90 
ETO 21.205 21.205 5.229 5.229 0 5.229 90 
3. kategória8  182.237 136.678 33.701 20.811 16.851 37.662 101 
Kőolaj    501.887    
    1.139.367    

 
2.3.2. Földgáz 
 
Az Fbkt. 300 millió m3 földgáz készletezését írta elő 2007. október 1-i hatályú kötelezettségként. A Magyar 
Energia Hivatal közlése alapján 2007. IV. negyedévében 200 millió m3 földgáz elhelyezése vált lehetségessé az 
E.On tulajdonában lévő zsanai FGT-ben. A szükséges földgázmennyiséget meghívásos pályázat keretében vásá-
roltuk meg. A fenti kötelezettség teljesítéséhez akkor még hiányzó 100 Mm3 földgáz mennyiséget erőművi tüze-
lőolaj készlet pótolta (120kt). Az MMBF Zrt-vel és a felügyeletet gyakorló Minisztériummal folytatott egyezte-
téseket követően, 2008 januárjában az IT a szőregi tároló előrehozott feltöltését jóváhagyta. A döntés alapján 
először 100, majd további 200 Mm3 földgázt vásároltunk, nyilvános pályázat útján. A megvásárolt földgáz be-
sajtolása 1Mm3/nap ütemben 2008. márciusától egész évben folyamatosan történt. Az év végi földgáz készlet 
484,5 Mm3 volt. 
  

A földgáz szekció készleteinek alakulása 2008. 
 Nyitó készlet 

2008.01.01. 
Évközi változás Záró készlet 

2008.12.31. 
 Mm3 kto Mm3e Mm3 kto Mm3 kto Mm3e 

Földgáz 200  200,0 284,5  484,5  484,5 
ETO  90,0 102,0  -60,0  30,0 34,0 
Összesen  90,0  302,0  -60,0  30,0 518,5 

                                              
1 Import(MOL Nyrt. nélkül)+MOL Nyrt. belföldi értékesítése 2007-ban 
2 A belföldi fogyasztás 25%-ig a hazai kitermelésből származó kőolajból nyert termékek mennyisége levonható. A 2007-ben belföldön termelt 925.1 kt kőolajból 
származó termékek kategóriánkénti mennyiségével korrigált fogyasztási adatok. 
3 A 2008.december 31-i készletleltárból a fenékkészletek levonása után fennmaradó 1,139.4 kt nettó készlet kategóriánkénti bontása. 
4 Az 1. és 2. kategóriában a kötelezettség 40%-a, a 3. kategóriában 50% kőolajban (vagy félkész termékben) tárolható. A nettó kőolajkészletből ezen termékmennyisé-
gek vehetők figyelembe a hazai finomítói hozamok alapján. 
5 =3.+4. 
6 Könnyű párlatok - benzinek 
7 Középpárlatok – gázolaj, tüzelőolaj, jet kerozin 
8 Nehéz párlatok - fűtőolajok 
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3 A költségvetés teljesítése 
 
A Szövetség költségvetése a tagi hozzájárulási díj kalkuláció pénzforgalmi szemlélete miatt speciális jellegű, 
eltér a gazdasági társaságok által alkalmazott üzleti terv modellektől. Az éves gazdálkodásról szóló beszámoló 
keretét ugyanakkor a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) határozza meg. A Sztv. 
alapján készülő mérleg és eredmény-kimutatás struktúrája jelentősen eltér a Szövetség költségvetési tervének 
jellegétől, így a tagi hozzájárulási díj meghatározásánál szerepet játszó tételeken túl további, a Szövetség gaz-
dálkodását teljeskörűen felölelő tételeket is figyelembe vesz. Az értékelés egyrészt bemutatja a költségvetési 
struktúrának megfelelő tételek teljesítését, ezzel összefüggésben az e struktúrán túli eseményeket is teljes 
körűen áttekinti, külön kitérve a Szövetség eszköz, forrás és vagyoni helyzetére. 
 
3.1 Költségvetési terv teljesítése 
 
A MSZKSZ 2007. novemberi közgyűlése által elfogadott 2008. évi Költségvetést a földgáz beszerzési szcená-
rió, illetve hozzájárulási díj változása miatt a 2008. május 29-i Közgyűlés módosította. A módosított dokumen-
tum 442,1 MFt költségvetési és 17.672,9 MFt mérleg szerinti eredményt tartalmazott. A költségvetési típusú 
eredmény tényleges értéke a tervezettet alig meghaladóan 682,5 MFt lett. A mérleg szerinti eredmény – jórészt 
a készletcserék eredményének tervezettől való elmaradása miatt – a módosított költségvetésben szereplő ér-
téktől közel 4 MrdFt-al elmaradva 13,7 Mrd forint volt.  
 
3.2 Tagi hozzájárulási díj bevétel 
 
A 2007. novemberi közgyűlés az alábbi táblázatban szereplő, termékkategóriánkénti tagi hozzájárulási díjakat 
hagyta jóvá 2008-ra: 
 

Termék-
kategória 

Termék Ft/to KN szám 

1. Benzinek 3 600 27090010-27101111-27101190 
2. Gázolajok 3 100 27101911-27101949 
3. Fűtő- és kenőolajok 2 500 27101951-27101999 

 Kőolaj 3 100 27090090 

Földgáz Ft/em3 
Ft/TJ 

320 
9 412 

2711110000 
 

 
A Költségvetés 2008. májusi módosítása a földgáz után fizetendő díjat 2008. július 1-i hatállyal 600 Ft/1.000 
m3-re, illetve 17.647 Ft/TJ-ra változtatta.  
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A mérlegzárás időpontjáig beérkezett és könyvelt tagi bevallások alapján a 2008. évben realizált tagi hozzájáru-
lási díjbevétel 22.047 MFt volt. 

 
Tagi hozzájárulási díjbevétel 

(MFt) 

2007 tény 2008 terv 2008 tény 2008/2007 2008 tény/terv 
19.182,0 21.160,8 22.047,3 123,71% 104,19% 

 
A 2008. évi díjbevétel szekciónkénti megoszlását az alábbi táblázat mutatja: 
 

MFt Terv Tény Tény/Terv 
Olaj 15.000,0 16.329,9 108,9% 
Gáz 6.160,8 5.717,4 92,8% 

 
Amint a táblázatokból látható a díjbevétel összességében 4%-al haladta meg a tervezettet. A gáz szekciónál a 
7% körüli elmaradás nagyrészt a földgáz értékesítésnek a költségvetésben tervezettől való elmaradásával ma-
gyarázható. 
 
3.3 A költségek alakulása 
 
A költségek és ráfordítások összege a 2007. évi tényadatokat közel 29%-al meghaladják, a Költségvetésben 
előirányzott értéktől való eltérés – ami a tervezés pontosságaként is értelmezhető – azonban +3%. A tényada-
tok összehasonlításából jól kiolvasható a földgáz készletezési tevékenységhez kötődő tárolási, finanszírozási és 
egyéb költségek növekedése.  
 
3.3.1 Tárolási költségek alakulása 
 

Tárolási költségek 
(MFt) 

 2007 tény 2008 terv 2008 tény 2008/2007 2008 tény/terv 

Olaj 11.841,4 11.781,6 12.551,2 106,0% 106,5% 
Gáz 1.983,4 4.225,0 4.086,1 205,7% 96,7% 
Összesen 13.824,8 16.006,6 16.637,3 120,3% 103,9% 

 
Az olaj szekciónál kimutatott költségtöbblet a gázolaj készlet növekedésével és a benzin értékesítés tervezett-
nél későbbi megvalósulásával magyarázható. 
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3.3.2 A finanszírozás költségei 
 

A finanszírozási költségek alakulása 
(MFt) 

 2007 tény 2008 terv 2008 tény 2008/2007 
tény 

2008 
tény/terv 

Ráfordítások1) 3.292,3 4.792,1 5.112,3 155,3% 106,7% 
Bevételek2) 1.229,2 800,0 1.145,0 93,2% 143,1% 
Nettó finanszírozási költség 2.063,1 3.992,1 3.967,3 192,3% 99,4% 
 

 
 
 
 
 
 
 
A finanszírozás költségei a hitelállomány folyamatos növekedésével 2008-ban az előző évinek közel kétszeresé-
re nőttek, ami a tervezett növekedésnek megfelel. A nettó finanszírozási költségekből a gáz szekcióra 1.167,2, 
az olaj szekcióra pedig 2.800,1 MFt esik. 
 

Készletfinanszírozó hitelek bruttó kamata (MFt) 
  Terv Tény Tény/terv 

Forint hitelek 58,0 10,7 18,5% 
Deviza hitelek 3.223,3 3.305,3 102,5% 
Összesen 3.281,3 3.316,0 101,1% 

 
3.3.3 Működési költségek 
 
A Szövetség működési költségei a tevékenységet végző szervezet fenntartásának, a működés feltételeinek 
biztosítását szolgáló kiadások, ráfordítások.  
 

A fontosabb költségtényezők alakulása a következő (M Ft) 
      

 2007 2008 2008 2008/2007 2008 
tény terv tény  tény/terv 

Anyag – és anyagjellegű 12,3 15,0 12,8 104,1% 85,3% 
Személyi jellegű ráfordítások 446,9 450,0 509,4 114,0% 113,2% 
Igénybevett szolgáltatások 126,6 110,0 118,1 93,3% 107,4% 
Egyéb költségek 6,5 20,0 5,2 80,0% 26,0% 
Egyéb ráfordítások 2,4 27,0 31,1 1.295,8% 115,2% 
Tárgyi eszköz beszerzések 42,6 32,0 34,4 80,8% 107,5% 
Összesen 637,3 654,0 711,0 111,6% 108,7% 

 
Az egyéb ráfordításoknál tapasztalható eltérések oka az, hogy 2008-ban rendeztük a korábbi években felhal-
mozódott hozzájárulási díj folyószámla egyenleg eltéréseket. A személyi jellegű ráfordítások növekménye mö-
gött nem tervezett, egyszeri tételek állnak. 

1)Kamatok + egyéb 3.767,9 
Akvizíciós hitelek törlesztése 1.344,4 
Összesen 5.112,3 
  
2)Osztalék 780,0 
Kamat 365,0 
Összesen 1.145,0 
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3.3.4 A készlet-karbantartás költségei 
 
Készlet karbantartással kapcsolatos költségek között elsősorban a minőség vizsgálatok, valamint a készletek 
mozgatásához, minőségi, mennyiségi megóvásához tartozó egyéb költségek szerepelnek. 
 

Készlet karbantartási költségek alakulása (M Ft) 

2007. tény 2008. terv 2008. tény 2008/2007 tény 2008. tény/terv 
73,7 66,0 49,2 66,8% 74,5% 

 

 
3.4 A költségvetési szerkezetű eredmény alakulása 
 
Az elfogadott 2008. évi módosított költségvetés 442,1 MFt eredményt tartalmazott. A tényleges költségvetési 
szerkezetű (pénzforgalmi) eredmény 682,5 MFt volt. Bár a tervezett és tényleges érték közt több, mint 54% 
eltérés mutatkozik, ez a bevételek 4, a kiadások 3%-os növekedésének egyenlegéből adódik, ami összességében 
elfogadható tervezési pontosságra utal.  
 

A költségvetési szerkezetű eredmény alakulása (MFt) 
      

  2007 tény 2008 terv 2008 tény 2008/2007 tény 2008. tény/terv 

Tagi hozzájárulási díjbevétel 19.182,0 21.160,8 22.047,3 114,9% 104,2% 
Költségek és ráfordítások összesen 16.598,9 20.718,7 21.364,8 128,7% 103,1% 

- Tárolási díjak 13.824,8 16.006,6 16.637,3 120,3% 103,9% 
- Finanszírozási költségek 2.063,1 3.992,1 3.967,3 192,3% 99,4% 
- Szövetség működési költségei 637,3 654,0 711,0 111,6% 108,7% 
- Készletkarbantartás költségei 73,7 66,0 49,2 66,8% 74,5% 
Költségvetési szintű eredmény 2.583,1 442,1 682,5 26,4% 154,4% 

 
A jobb áttekinthetőség érdekében a 2008. évi költségvetési szintű eredmény kimutatását szekciónkénti bon-
tásban is elkészítettük: 
 

 OLAJ GÁZ 
  Terv Tény Tény/Terv Terv Tény Tény/Terv 

Tagi hozzájárulási díjbevétel 15.000,0 16.329,9 108,9% 6.160,8 5.717,4 92,8% 

Költségek és ráfordítások összesen 14.574,9 15.756,0 108,1% 6.143,8 5.608,8 91,3% 

- Tárolási díjak 11.781,6 12.551,2 106,5% 4.225,0 4.086,1 96,7% 
- Finanszírozási költségek 2.406,3 2.800,1 116,4% 1.585,8 1.167,2 73,6% 
- Szövetség működési költségei 327,0 355,5 108,7% 327,0 355,5 108,7% 
- Készletkarbantartás költségei 60,0 49,2 82,0% 6,0 0,0 - 
Költségvetési szintű eredmény 425,1 573,9 135,0% 17,0 108,6 639,0% 

 
3.5 Adózás előtti eredmény, tőketartalék 
 
A költségvetési struktúrán kívül eső gazdasági események (készletértékesítések, beszerzések, valamint egyéb, 
a költségvetés keretében nem tervezett, illetve pénzmozgással nem járó események) regisztrálása nyomán kerül 
meghatározásra az adózás előtti eredmény. Tekintettel arra, hogy az MSZKSZ nem alanya a társasági adónak, 
ennek értéke azonos az adózott eredménnyel. 
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A 2008. évi adózás előtti eredmény esetében az előzőekben említett korrekciós tételek 13 MrdFt-os nyereséget 
mutatnak. Ennek eredőjeként a Szövetség 2008. évi eredménye, amely a tőketartalékot növeli, 13,68 MrdFt. 
 
 

2008. évi Adózás előtti eredmény tőketartalék alakulása (M Ft) 
    
  Terv Tény Eltérés 
Költségvetési struktúra szerinti eredmény 741,0 682,5 -58,5 
Készletértékesítések készletcsere eredménye 17 618,0 14 366,3 -3 251,7 
Erőművi tüzelőolaj értékesítés        

Bevétel    4 764,7   
Költség    4 200,0   

Eredmény  0,0 564,7 564,7 
Gázolaj értékesítés + csere       

Bevétel    26 281,5   
Költség    14 530,3   

Eredmény  0,0 11 751,2 11 751,2 
Benzin értékesítés + csere       

Bevétel    6 234,7   
Költség    4 184,3   

Eredmény  0,0 2 050,4 2 050,4 
Egyéb bevételek 0,0 1 932,1 1 932,1 
Rendkívüli ráfordítás 0,0 -20,4 -20,4 
Norma szerinti  veszteségek 0,0 -58,1 -58,1 
Amortizáció -236,5 -239,0 -2,5 
Tárgyi eszköz beszerzés eredmény korrekció 32,0 34,3 2,3 
Devizahitelek,devizakészlet árfolyamváltozása -1 569,0 -4 481,7 -2 912,7 
Akvizíciós hitelek törlesztése 989,3 1 344,4 355,1 
Tulajdonosi kölcsön könyvelt kamata 98,0 123,3 25,3 
Korrekciós tételek összesen 16 931,8 13 001,2 -3 930,6 
Mérleg szerinti eredmény. tőketartalék 17 672,8 13 683,7 -3 989,1 

 
 Készletértékesítések és készletcserék 

 
A 2008. év során 163 kt diesel gázolaj és 29 kt motorikus benzin cseréjét bonyolítottuk le. A szükséges 
készletszint beállítása érdekében 40 kt gázolaj beszerzésére és 16 kt benzin értékesítésére került még sor. 
60 kt ETO készlet eladása realizálódott 2008. évben a gáz szekció készleteiből. A cserék és értékesíté-
sek14,4 MrdFt mérleg szerinti eredményt indukáltak. A költségvetésben szereplő értéktől való elmaradást 
a tervezett ETO értékesítésnek 2009-re való részbeni áthúzódása okozta. 
 

 Egyéb bevételek 
 

Az egyéb bevételek túlnyomó része (1,7 MrdFt) a pénzügyileg korábban már rendezett hozzájárulási díj fo-
lyószámla egyenlegek több évre visszamenő (1999-2003) számviteli rendezéséből adódik.  
 

 
 Deviza hitelek árfolyamnyeresége (vesztesége) 

 
Amint az ábrán látható, a forint a nyár derekáig tartó erősödést követően októberre több mint 20%-ot 
vesztett értékéből. A gyengülés hátterében a magyar gazdaságban is megmutatkozó válságjelek, alapve-
tően a magyar államadósság finanszírozhatóságának bizonytalansága állt. 
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Az évvégi záró árfolyam 11,43 forinttal volt magasabb az előző évi zárásnál. Az év közben (refinanszíro-
záskor) és az év végi fordulónapon elszámolt árfolyamveszteség a leírt okok miatt összességében közel há-
romszorosa lett a tervezettnek. 
 

Könyvelt árfolyamveszteség alakulása (MFt) 
   Eltérés 

2007 tény 2008 terv 2008 tény 2008-2007 tény 2008 tény-terv 
-275,8 -1.569,0 -4.481,7 -4.205,9 -2.912,7 

 

 
 Tulajdonosi kölcsönök könyvelt kamata 

 
Az OPAL Tartálypark Zrt.-be 2007-ben beolvadt Kőolajtároló Zrt. részére, alapításkor – a beruházást fi-
nanszírozó bankok által feltételként szabott – tulajdonosi kölcsönt nyújtottak a tulajdonosok. A kölcsön az 
előírások szerint csak a banki hitelek visszafizetése után törleszthető. A tulajdonosi kölcsön kamata így a 
tőkét növeli, pénzügyileg csak később realizálható bevételt képez. A tulajdonosi kölcsönállomány kamata a 
tervezett 98 MFt-nál 20,5%-al több, 123,3 MFt lett, amely javítja a mérleg szerinti eredményt. A hitel 
2008. decemberében visszafizetésre került, így ez a tétel 2009-ben már nem szerepel a beszámolóban. 
 

 Norma szerinti veszteségek elszámolása 
 

A Szövetség által tároltatott jövedéki termékek veszteségnormáit a 43/1997. (XII.30.) sz. PM rendelet 
szabályozza. Az MSZKSZ és a tároló társaságok közötti letéti szerződésekben alkalmazott és a jövedéki 
szabályozásban szereplő normákat az alábbi táblázatban hasonlítjuk össze: 
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Term
ékcsoport 9 

Termék Tárolás föld feletti tartályokban M
anipuláció 10 

Merevtetős  Úszótetős  

télen 

nyáron 

télen 

Nyáron 
1. Motorbenzinek 

VPOP (%/hó) 0,1 0,2 0,05 0,1 3 
MSZKSZ (%/év)11 0,215 0,3 

2. 
Gázolaj, tüzelő-
olajok 

VPOP (%/hó) 0,03 0,08 0,015 0,04 2 
MSZKSZ (%/év) 0,15 0,3 

3. Fűtőolajok 
VPOP (%/hó) 0,03 0,08 0,015 0,04 2 
MSZKSZ (%/év) n.a. 

 
 A kőolajtermék készletek tárolása, mozgatása során keletkező veszteségek a Szövetség vagyonát csök-
kentik. A 2005. évi Költségvetés óta veszteséget nem, illetve 0 összeget tervezünk. Az év végi készlet lel-
tárak alapján elszámolt tényleges veszteség 58,1 MFt amely összeg az eredményt csökkenti.  

 
 A norma szerinti veszteségek alakulása (MFt) 

      Eltérés 
2007 tény 2008 terv 2008 tény 2007 tényhez 2008 tervhez 

81,1 0 58,1 -23,0 58,1 
 

 
A táblázatban szereplő érték 203 tonna kőolaj és 472 tonna kőolajterméket takar. A hiány lehetséges oka-
inak elemzése folyamatban van, amelynek eredményéről, illetve a megteendő intézkedésekről az ellenőrzés 
fog jelentést, illetve javaslatot készíteni.  

 
 Hiteltörlesztés 

 
A KT Zrt. és az IPR Celldömölk részvények megvásárlására korábban felvett, 10 éves futamidejű, valamint 
az IPR Vámosgyörk Zrt. és a PTT Kft. akvizíciójára 2006-ban felvett hitelekből 2008. év során összesen 
1 344,4 MFt összegű tőketörlesztést hajtottunk végre. A törlesztés a finanszírozás költségei között került 
figyelembe vételre, mivel tényleges készpénzkiadást jelent. Számvitelileg viszont a hiteltörlesztés nem szá-
molható el költségként, hiszen kötelezettségeink is csökkentek.  
 

 Tárgyi eszköz beszerzés 
 

A tárgyi eszközök beszerzése készpénzkiadást, értékesítésük készpénzbevételt jelent. A beszerzések szám-
viteli szempontból nem minősülnek költségnek, a költségként történő figyelembe vétel az amortizáción ke-
resztül történik, így a mérleg szerinti eredményt a tárgyi eszköz beszerzésre fordított összeggel korrigálni 
kell. 

 
 Amortizáció 

 
Az amortizáció számvitelileg költség, de mivel készpénzkiadást nem jelent, a költségvetési struktúrának 
nem eleme. A 2008. évre 236,5 MFt amortizációt terveztünk. A mérlegben ténylegesen elszámolt 239 MFt 
ennek megfelel.  

                                              
9 A Kt. szerinti termékcsoportok 
10 A PM rendelet it is %/hó értendő, míg az MSZKSZ által megengedett veszteség egy eseményre (töltés, lefejtés, homogenizálás, stb.) vonatkozik. 
11 Áprilistól-áprilisig terjedő elszámolási időszak 
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4. A Szövetség 2008. évi mérlege, pénzügyi helyzete 
 
4.1 A Szövetség 2008. évi mérlege 
 
A mérleg eszköz, forrás oldalának év végi értéke 180.812.756 eFt. A befektetett eszközök értéke 
21,26 Mrd Ft, amely zömmel a különböző társaságokban lévő MSZKSZ részesedés nettó értéke. 
 
A forgóeszközök értéke 159,55 Mrd Ft melyből a készletek nyilvántartási értéke 150,83 Mrd Ft. A követelések 
értéke 5,0 MrdFt, a pénzeszközöké pedig 3,7 Mrd Ft volt. 
 
A Szövetség forrásain belül a saját források értéke 91,0 MrdFt, amely az előző évek nyereségéből és a 2008. 
évben kimutatott eredményből tevődik össze.  
 
A kötelezettségek értéke 84,8 MrdFt Ezen belül a 68,8 MrdFt rövidlejáratú, amelynek túlnyomó része (52,5 
MrdFt) a rövidlejáratú hitel és a hosszúlejáratú hitelek éven belül esedékes része. A hosszú lejáratú hitelek állo-
mánya 11 MrdFt-al 16,1 MrdFt-ra csökkent. Ez a csökkenés azzal magyarázható, hogy készletfinanszírozó 
hitelek 2008. évi refinanszírozásakor túlnyomó részt rövid lejáratra szerződtünk. A szállító állomány 276,3 MFt 
volt. 
 
A passzív időbeli elhatárolás értéke 5,0 MrdFt, amely mögött 1,1 MrdFt értékű decemberi tárolási díj 489 MFt 
halasztott bevétel és 3,3 MrdFt földgáz beszerzési számla áll. A maradék meg nem fizetett hitelkamat. 
 
A Szövetség 2008. évi mérlegét és eredmény kimutatását az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 
4.2 A Szövetség pénzügyi helyzete, likviditás 
 
A mérleg adataiból és az azt elemző Kiegészítő mellékletekből megállapítható, hogy a Szövetség pénzügyi hely-
zete összességében és az egyes lejárati időhorizontokon vizsgálva is kiegyensúlyozott, biztos likviditást mutat. 
A 30 napon belül esedékes kötelezettségekre megfelelő fedezetet nyújt a rendelkezésre álló pénzkészlet, vala-
mint a 30 napon belül esedékes követelések értéke. 
 
A készletek december 31-i elszámoló áron számított (nyilvántartási) értéke, mintegy 150,8 MrdFt. Készletein-
ket ténylegesen 78,4 MrdFt tőkeösszegű hitelállomány finanszírozza. E készletek december 31-i piaci értéke 
egyébként 240 Mrd forint volt. 
 
Amint az összefoglaló táblázatból is látható hiteleink túlnyomó része EUR hitel. Az éven belüli kötelezettségekre 
a meglévő készletállomány nyújt fedezetet.  
Általánosságban megállapítható, hogy a Szövetség gazdálkodása – a hitelállomány jelentős növekedése ellenére 
– 2008-ban is stabil és kiegyensúlyozott volt. 
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A Szövetség pénzügyi helyzetének az elmúlt öt évben történt változásait jól szemlélteti néhány mutató: 
 

  2004 2005 2006 2007 2008 2008/2007 

Saját tőke aránya12 53,87 60,65 53,26 55,04 50,34 91,46% 

Likviditási mutató13 31,01 35,71 16,96 38,47 12,67 32,93% 

Eladósodottság mértéke14 0,86 0,65 0,88 0,82 0,98 119,51% 

 
A likviditási mutató romlása a rövid lejáratú kötelezettségek arányának növekedésével magyarázható Az adatok 
elemzésénél célszerű figyelembe venni, hogy a Szövetség nulla Ft alapító tőkével jött létre. 
 

 
 

A hitelállomány alakulása  
2008.12.31 

        
Forint hitelek (mHUF) Átlagmargin Hitelkeret Igénybevétel 
Készletfinanszírozó BUBOR-2 bp 525,00 266,00 
Akvizíciós  BUBOR+25 bp 2.200,00 2.200,00 
Összesen   2.725,00 2.466,00 
    
  HUF/EURO= 264,78 
        
Deviza hitelek (mEUR) Átlagmargin Hitelkeret Igénybevétel 
Készletfinanszírozó EURIBOR+70bp 295,00 295,00 
Akvizíciós EURIBOR+52bp 15,88 15,88 
EUR Összesen   310,88 310,88 
HUF-ban összesen   82.314,81 82.314,81 
HUF-ban mindösszesen   85.039,81 84.780,81 

                                              
12 Saját tőke/összes forrás (%) 
13 (Pénzeszközök+követelések)/Rövid lejáratú kötelezettségek (%) 
14 (Kötelezettségek+Passziv elhatárolások)/Saját tőke 
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5. A MSZKSZ érdekeltségű vállalkozások 2007. évi gazdálkodása 
 
5.1 A MSZKSZ érdekeltségű vállalkozások 

 
A Szövetség részesedései az alábbi táblázat szerint alakulnak. 
 

MSZKSZ Résztulajdonú Vállakozások 
2008. december 31. 

Társaság neve 
MSZKSZ tulajdoni 

hányad (%) 
Befektetés értéke15 

MHUF 
Terméktároló Zrt.  25,9  420,0  
Petrotár Kft. 20,0  60,0  
OPAL Tartálypark Zrt. 100,0  13.552,3  
MMBF Biztonsági Földgáz Tároló Zrt. 27,4  6.166,8  
ÁMEI Zrt. 93,0  140,0  
Összesen    20.339,1  

 
A Szövetség számára a tároló társaságokban történt befektetései révén lehetőség nyílik a társaságok 
irányításában való részvételre, szakmai kontrollra, másrészt hosszú távon stabil, kiemelkedő jövedelme-
zőségű és osztalékot fizető társaságok résztulajdonosává vált, közvetve aktív szereplője a dinamikusan 
fejlődő tároló-piacnak.  
 
Az ÁMEI Zrt. esetében a befektetés elsősorban stratégia jellegű, hiszen a MSZKSZ többségi tulajdona 
révén az ÁMEI Zrt. megőrizte függetlenségét, és transzparens módon tevékenykedő, akkreditált minő-
ségellenőrző szervezetté vált.  
 
A MSZKSZ résztulajdonú társaságok főbb jellemzői a következők: 
  

5.1.1 Tároló társaságok 
 

• Petrotár Kft. 
 

A Petrodyne Rt., a MSZKSZ és az Extercom Kft. által létrehozott cég 800 MFt alapító tőkével rendelke-
zett, amelyből az MSZKSZ részesedése 30%, 240 MFt. A beruházás keretében 100 em3 új és 43 em3 
felújított, régi tárolókapacitás működött Pétfürdőn. A MSZKSZ kezdeményezésére 2006. év során a tár-
saságból való kiválással létrejött egy új tároló társaság Péti Terminál Tároló Kft. néven, amely 2007. 
novemberében az OPAL Tartálypark Zrt-be való beolvadással megszünt. 
 
A Petrotár Kft. ma 43 em3 tárolókapacitással rendelkezik és kerekedelmi tárolási tevékenységet végez. 
A társaság szolgáltatóként ellátja az OPAL Tartálypark Zrt. pétfürdői telepének teljeskörű üzemeltetési 
feladatait. A társaság 2008-ban 100 MFt értékű tőkeemelést hajtott végre, amelyben az MSZKSZ nem 
vett részt. Ezáltal a Szövetség tulajdoni hányada 20%-ra csökkent. 

                                              
15 A mérleg 19. sorában szereplő értékek, amelyek nem tartalmazzák az üzlet, vagy cégérték összegét 
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• OPAL Tartálypark Zrt. 

 
A cég jegyzett tőkéje 4 MrdFt. Az MSZKSZ részesedése 100%. A társaság jelen formájában – a Kőolaj 
Tároló Zrt, az IPR Vámosgyörk Zrt. és a Péti Terminál Tároló Kft. beolvadásával – 2007 december 1. 
óta működik. A társaság összesen 357 em3 üzemanyag és 480 em3 kőolaj tárolására alkalmas tartályka-
pacitással rendelkezik öt telephelyen. 

 
• Terméktároló Zrt. 

 
A MOL Nyrt. és a MSZKSZ által alapított Társaság 1,620 MFt alaptőkével, amelyben a MSZKSZ része-
sedése 26% 420 MFt. A projekt keretében 330 em3 tárolótér létesült Tiszaújvárosban és Szajolban. A 
MSZKSZ a társasággal kötött letéti szerződések szerinti 315 em3 kapacitást használ.  

 
• MMBF Biztonsági Földgáztároló Zrt. 

 
A társaságot a Szövetség 2006-ban 1 MrdFt alaptőkével alapította azzal a céllal, hogy az Fbkt.-ból a 
Szövetségre háruló kötelezettségek teljesítését, mint projekt- illetve később tároló társaság tegye lehe-
tővé. 
 
A társaság többségi tulajdonának (62%) MOL részére 2007. évi értékesítését követően két lépésben ke-
rült sor tőkeemelésre. A 2008. decemberi állapot szerint a jegyzett tőke 22,4 MrdFt, az MSZKSZ tulaj-
doni hányada pedig 27,4%. A 2008 márciusában megkezdett előrehozott földgáz besajtolás az előzetes 
üzleti tervekben szereplő (olaj és kondenzátum termelésből származó) bevételi előirányzatokat jelentősen 
javította.  
 

5.1.2 A tároló társaságok 2008. évi gazdálkodása, pénzügyi helyzete 
 

A tároló vállalkozások 2008. évi teljesítményéről rendelkezésre álló adatok és információk alapján rög-
zíthető, hogy a vállalkozások szerződéses kötelezettségeiknek eleget tettek. A felvett hitelek terheinek 
fizetése folyamatos, pénzügyi helyzetük megfelelő. A 2007. évi gazdálkodásuk eredménye alapján az 
OPAL Zrt. 440 MFt, a TT Zrt. 337 MFt, a Petrotár Kft. pedig 3 MFt osztalékot fizetett a MSZKSZ szá-
mára, a tulajdoni arányoknak megfelelően. A vállalkozások 2008. évi gazdálkodása az előzetes terveknek 
megfelelően alakult. A cash flow alakulása megfelelt a terveknek és a hitelezők elvárásainak. A társasá-
gok eredményének, illetve saját tőkéjének alakulását a Kiegészítő Melléklet tartalmazza. 
 
ÁMEI Zrt. 

 
Az ÁMEI Zrt. az ásványolaj termékek minőségvizsgálatára szakosodott intézet. A társaság alaptőkéje 
150 MFt, melyből a MSZKSZ részesedése 93%, a fennmaradó 7% a Magyar Ásványolaj Szövetség tu-
lajdonában van. 

 
A társaság továbbra is szűkülő piacon működik, hiszen az import visszaesése, valamint a vizsgálatokra 
és a tanusításra vonatkozó szabályok könnyítése miatt árbevétele csökken. A 2008. évet 23,7 MFt adó-
zott eredménnyel zárta. Az MSZKSZ által 2005-ben nyújtott részvényesi hitel tőketartozása 70 MFt volt 
a mérleg forduló napján. 
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5.2 Készlettárolás  
 

A Szövetség 2008. december 31-én az alábbi készletekkel rendelkezett a táblázat szerinti tárolókban: 
 

Kőolaj és kőolajtermékek kto-ban: 
  

  Benzin Gázolaj ETO Kőolaj 
OPAL Tartálypark Zrt     

Celldömölk 30,367 50,324 0  
Vámosgyörk 14,623 50,030 0  

Százhalombatta    252,152 
Tiszaújváros    134,636 

Pétfürdő 29,759 49,342 0  
MÁD-OIL Kft. Mád 0 8,459 0  
MOL Nyrt.     

Komárom 16,943 91,028 0  
Szajol 16,709 59,311 0  

Százhalombatta 0 0 13,170 46,520 
 0 0 15,000  

Tiszaújváros 0 6,056 17,000 115,480 
 0 0 15,000  
Terméktároló Zrt.     

Szajol 60,667 59,017 0  
Tiszaújváros 57,626 69,803 0  

Összesen 226,694 443,370 60,170 548,788 
Ebből a Földgáz szekció részére 0  30,000  

*= MOL Nyrt. tulajdonú tartályokban 
 

Földgáz 
 

Tároló Mennyiség (em3) 
E-on Földgáz Storage Zrt., Zsana FGT 200.000 
MMBF Zrt. Szőreg-1 FGT 284.500 
Összesen 484.500 

 
A tárolókat a MSZKSZ letéti, illetve kapacitás lekötési szerződések keretében veszi igénybe.  
 
 



1. sz. napirend 
 

 18

 
6. A Szövetség 2008. évi ellenőrzési tevékenysége 

A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség működését, ezen belül az ellenőrzési tevékenységét a Kt. szabá-
lyozza. A Kt. 11. § szerint a Szövetség feladata a biztonsági készletképzés feltételeinek megteremtése és fenn-
tartása. A Kt. 9. § (2) bekezdése szerint „a Szövetség működését saját bevételeiből fedezi”. Az ehhez szüksé-
ges eszközöket a Kt. 30. § (1) bekezdése szerint az éves költségvetés alapján a tagok bocsátják a Szövetség 
rendelkezésére. A Szövetség olajszekciójának tagjai a Kt.-ben, a földgáz szekció tagjai a Fbkt.-ben előírt módon 
és esetekben kötelesek tagi hozzájárulást fizetni, amely a Szövetség költségvetési bevételét biztosítja. 

A Szövetség ellenőrzési tevékenységében ezért kiemelkedően fontos szerepet kap a törvényekben előírt tagi 
hozzájárulás fizetési kötelezettség teljesítésének folyamatos vizsgálata. A Beszámoló e munka eredményei 
alapján ad számot a 2008. évi készletezési díjfizetési kötelezettség teljesítéséről, különválasztva az olaj- és a 
földgáz szekcióra tett megállapításokat. 

A Szövetség a Kt. 40/A §-ának felhatalmazása alapján szoros kapcsolatot tart a vám- és adóhatósággal. Olajpi-
aci ellenőrzői munkánkban különösen nagy segítséget jelent a Vám- és Pénzügyőrséggel fennálló, együttműkö-
dési megállapodásban rögzített kapcsolat. Földgázpiaci ellenőrző tevékenységünkben jelentős szerepet tulajdo-
nítunk a rendszerirányítóval (FGSZ) megvalósult együttműködésnek 

6.1. Kőolaj és kőolajtermék áruforgalom 

A Kt. 37. § (1) bekezdése alapján tagi hozzájárulást kell fizetni az országba behozott kőolaj és kőolajtermékek 
mennyisége után. A fizetendő tagi hozzájárulásból levonható a külföldre kiszállított és ott értékesített kőolaj és 
kőolajtermékek mennyisége utáni tagi hozzájárulás (Kt. 38. § (4)), és a jogcím igazolásával visszaigényelhető a 
befizetett tagi hozzájárulás a Kt. 4. § (1) és (2) bekezdéseiben rögzített esetekben. A jogcímek felölelik a nem-
energetikai célú, vegyipari és kenéstechnikai felhasználást, valamint a nemzetközi légiforgalomban üzemanyag-
ként való felhasználást. A visszaigénylés jogosságát a Kt. és az Alapszabály előírásai szerint dokumentumokkal 
kell igazolni. 

A Szövetség nyilvántartása tartalmazza a tagvállalatok által havonta szolgáltatott behozatali és kiviteli forgalmi 
adatokat, továbbá a visszaigényléshez benyújtott adatokat, amelyek alapján a befizetés, levonás és vissza-
igénylés történik. Ezeket az adatokat a Szövetség folyamatosan egyezteti a Vám- és Pénzügyőrség vám- és 
jövedéki statisztikai adataival. 

A Szövetség hatáskörét érintő nemzetközi áruforgalom, a tagi hozzájárulás fizetési és adatszolgáltatási kötele-
zettség ellenőrzésének alapja az MSZKSZ igazolás kiadási/elszámolási/nyilvántartási rendszere. A Kt. 40. §-a 
szerint a tagvállalat részére kiadott, egyedileg azonosított igazolás benyújtása a feltétele annak, hogy a vámha-
tóság a Közösségen kívülről importált ásványolajat vámkezelje, illetve az Unió tagállamából behozott ásványolaj 
termékkísérő okmányát záradékolja. A vámhatóság által záradékolt igazolás az alapja a tagvállalat és a Szövet-
ség közötti elszámolásnak és a nemzetközi áruforgalomról készített nyilvántartásunknak. Az igazolás kiadásá-
nak és záradékolásának rendje részévé vált a hazai vám- és jövedéki jogi szabályozásnak.  

A vámhatóság által záradékolt igazolások adatai képezik nyilvántartásunk alapját. Nyilvántartásunk pontosítá-
sát és a tagi jogviszonnyal járó jogszabályi kötelezettségek teljesítésének ellenőrzését segíti 

• a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI tv. (Vvhr) 16 § (6) bekezdésének n) pontja 
felhatalmazása alapján a Vám- és Pénzügyőrségtől havonta kapott adatszolgáltatás, amely tartalmazza 
a nemzetközi és hazai ásványolaj áruforgalom vám- és jövedéki adatait, valamint 

• az Alapszabály 17.3.2. pontjában rögzített, a tagvállalatok felhatalmazása alapján az adóraktárakkal 
létesített együttműködés keretében kapott tájékoztatás a nemzetközi áruforgalommal kapcsolatos ás-
ványolaj be- és kitárolásokról. 
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Ellenőrzési tevékenységünk során 2008-ban Szövetségi tagi jogviszonyon kívül, a készletezési kötelezettségek 
teljesítése nélkül megkísérelt behozatali tevékenység nem került a látóterünkbe. 

Megállapítottuk, hogy bár okmánypótlásra több esetben kellett felszólítanunk a visszaigénylési jogot érvényesí-
teni kívánó tagvállalatainkat, a jogszerűség minden esetben tisztázódott, nem derült fény visszaélésre.  

A Szövetség adatbázisa képet ad a kőolaj- és kőolajtermékek külkereskedelmi áruforgalmáról. A tagi hozzájáru-
lás fizetési kötelezettség alá eső behozatali irányú áruforgalom volumene 2006 óta növekszik: 2008-ban 
8 541ktonna volt, 2,4%-kal nagyobb a 2007 évinél, amely pedig 3%-kal haladta meg a 2006. évi adatot. 

A tagi hozzájárulás fizetési kötelezettség alá eső nettó import áruforgalom hasonló trendet követ: 2008-ban 
5 182 ktonna volt, 6%-kal nagyobb, mint 2007-ben, amely adat pedig 3%-kal haladta meg a 2006. évit. 

A kőolaj és az energetikai kőolajtermékek 2008. évi behozatala 19 társaság tevékenységének eredménye. A 
tagvállalatok által energetikai termék behozatal után 2008 évre befizetett tagi hozzájárulás összege meghalad-
ta a 15,6MrdFt-ot.  

6.2. Földgáz kereskedelem 

A Fbkt. 8. § (2) bekezdése alapján tagi hozzájárulást kell fizetni a földgáz értékesítés és a külföldről saját fel-
használásra történő behozatal ott felsorolt eseteiben. A tagi hozzájárulás fizetési kötelezettség alapja a végső 
felhasználónak értékesített, illetve a behozott földgáz hőmennyisége. 

A földgáz után fizetendő tagi hozzájárulás mértéke 2008. július 1-vel 9,412 Ft/GJ-ról 17,647 Ft/GJ-ra módo-
sult. 

A Szövetség nyilvántartása a tagok által havonta tett nyilatkozatban közölt értékesített, illetve behozott hő-
mennyiség adatokra épül, amelyek alapján a tagok a havonta esedékes befizetéseiket is teljesítik. A fizetési 
kötelezettség alá eső földgáz mennyiségének és a fizetésre kötelezett személyének azonosításában nagy segít-
séget jelentett a rendszerirányító havi közlése, amelyet az Alapszabály 17/A.8.3. pontja felhatalmazása alapján 
kötött megállapodás keretében a rendszerirányítótól kaptunk, az internetes informatikai portálon keresztül. 

Az MSZKSZ nyilvántartása szerint az Fbkt. hatálya alá tartozó, tagi hozzájárulás fizetési kötelezettség alá eső 
földgázfogyasztás 2008-ban 448PJ volt. Összehasonlításul: a rendszerirányító által a Szövetségnek átadott, 
kétoldalúan egyeztetett adatok szerint 2008-ban az ország földgázfogyasztása 437PJ volt. A két adat között 
2,5% különbség mutatkozik, amely a források, illetve a vonatkozási időszakok különbözőségét figyelembe véve 
jó egyezésnek mondható. 

A Szövetség bevétele a földgáz szekció által 2008. évre befizetett, illetve erre az évre vonatkozóan behajtott 
tagi hozzájárulásból eléri az 5,75 MrdFt-ot. 

A Fbkt. Alapján tagi hozzájárulás fizetési kötelezettség alá eső földgázt értékesítő, illetve saját felhasználásra 
behozó társaságok száma 2008 év átlagában 20 volt. Az elmúlt év során valamennyi tagvállalatot felkerestük a 
kétoldalú kapcsolatok erősítése, az esetleg felmerülő problémák tisztázása érdekében. A látogatás során meg-
tekintettük a tagvállalat nyilvántartási rendszerét, amelynek segítségével a Szövetségnek benyújtott havi nyi-
latkozat készül. Az elmúlt évben a korábbinál jóval ritkábban került sor a Szövetség és tagvállalatok között az 
Fbkt., illetve az Alapszabály értelmezésével kapcsolatos jogvitára. Egy társaság azonban 2006 óta folyamato-
san megtagadja az Fbkt. szerint rá nézve kötelező tagi jogviszonyból eredő regisztrációs, nyilatkozattételi, adat-
szolgáltatási és tagi hozzájárulás fizetési kötelezettségek teljesítését. Az eljárás a többszöri inkasszót követő-
en, a tagvállalat fellebbezése folytán bírói szakba lépett. Hozzájárulási díj kintlévőségünk azonban e tagvállala-
tunkkal szemben sincs. 
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6.3. Külső kapcsolataink 

A készletezési törvények (Kt. és Fbkt.), valamint a vámjogszabályok (Vvhr), illetve a Szövetség Alapszabálya 
felhatalmazása alapján létrejött együttműködési megállapodás szerint kapcsolatot tartunk fenn a Vám- és 
Pénzügyőrséggel és az APEH ellenőrzési főosztályával. 

Az együttműködés keretében – a jogszabályok által biztosított lehetőséggel élve – a korábban említett adat-
szolgáltatáson kívül, a Vám- és Pénzügyőrség hatáskörrel rendelkező szerveivel több alkalommal egyeztetést 
folytattunk a jogszabályi változásokkal és a jogszabályok alkalmazásával kapcsolatban. 

Az ellenőrzéssel összefüggő kérdésekben, a vám- és jövedéki területen és a tagi hozzájárulás fizetési kötelezett-
séggel kapcsolatosan kölcsönösen közreműködtünk szakértőként a másik fél kérésére. 

Az Alapszabály felhatalmazása alapján együttműködést alakítottunk ki a földgáz rendszerirányítóval. Ennek 
keretében hozzáférési jogosultságot kaptunk a földgáz informatikai platformhoz az ott részünkre felhelyezett 
szállítási adatok megismerésére. 

6.4. A Szövetség tagjai 

A Szövetség nyilvántartásában szereplő, aktív tagok száma 2008. év végén 52 volt. 

Az energetikai olajtermékek (kőolaj, benzin, gázolaj, tüzelő- és fűtőolaj) behozatalával foglalkozó tagok száma 
2005-ben 25, 2006-ban 26, 2007-ben 24, 2008-ban 19 volt. 

A földgáz kereskedelemmel foglalkozó tagok száma 2007 végén is és 2008 végén is 20 volt, ez a létszám az év 
során több esetben változott, a jogszabály módosítások és a részben ezzel összefüggő cégátalakulások miatt.  
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7. Szövetség szervezete 
 
A Szövetség munkaszervezete a mérlegkészítés időpontjában 15 fő teljes és 2 fő részmunkaidőben foglalkozta-
tott munkatárssal végezte tevékenységét. A statisztikai átlaglétszám 2008-ban 15.8 volt. Az elmúlt évihez 
képest a változás 1 fő csökkenés – a leányvállalati nyilvántartásért felelős munkatársunk nyugdíjba vonult és 
megüresedett helyét, feladat átcsoportosítás révén nem töltöttük be. 
 
8. A Szövetség nemzetközi kapcsolatai 
 
A Szövetség 2008-ban folytatta a korábbi évek során megkezdődött tevékenységeket a nemzetközi kapcsola-
tok területén, melynek főbb elemei: 
 

1. Együttműködés a Nemzetközi Energia Ügynökséggel (IEA) 
2. Részvétel az EU készletezési tevékenységében 
3. Aktív részvétel az ACOMES és az ELABCO nemzetközi szervezetek munkájában 
4. A kormányzat szakmai támogatása a V4 rendezvényeken 
5. Szakmai segítségnyújtás a közép-kelet európai régió országainak a készletezési rendszerek jogi és 

szervezeti kialakításában 
 

IEA 
2008. évben jelentős szakmai konferencián, vagy nemzetközi előadáson történő részvételre nem került sor. Az 
együttműködés keretében tervezetek véleményezésére és az Igényelt statisztikai adatszolgáltatásokra került 
sor.  
 
EU  
Az Európai Bizottság 2008. második felében direktíva javaslatot készített amelynek célja az IEA és EU folyé-
kony szénhidrogének stratégiai készletezési szabályozásának egymáshoz közelítése, illetve az elavult EU szabá-
lyozás felfrissítése volt. Az első tervezetet és a kapcsolódó hatásvizsgálatot novemberben a KHEM-től, majd a 
Bizottságtól közvetlenül is megkaptuk A tervezett változtatások a magyarországi gyakorlatot várhatóan nem 
érintik, de a szöveg tervezeteket munkatársaink is figyelemmel kísérik és kérés esetén véleményezik. 
 
ACOMES, ELABCO 
A Szövetség folytatta részvételét az Európai Készletező Szövetségek Szervezete (ACOMES) munkájában. A 
2008.-ban az éves konferencia székhelye Portugália, Lisszabon volt. A konferencia főbb napirendi pontjai: 

• A bio-üzemanyagok alkalmazása, stabilitása, környezetvédelmi kérdései 
• A kőolaj tárolása, iszap-kezelés 
• Tárolási balesetek, a biztonság javításának új elemei 
• EU-IEA jogszabályi harmonizáció. 
• A földgáz készletezés lehetőségei 

 
A találkozó záró plenáris ülésén az elnöklő Svájc képviselője (CARBURA-Heinz Gerber) bejelentette, hogy az 
alapító tagok egyetértésével és egyöntetű döntésével a 2009. évi Tallini talákozótól kezdve az ACOMES el-
nöki és titkári feladatait az MSZKSZ jelen lévő delegációja látja el előreláthatólag, illetve a szokásoknak meg-
felelően négy évig. A megtisztelő döntés révén elsőként száll az elnöki és titkári tiszt az OECD alapító tagál-
lamain kívüli szervezetre, ezzel is elismerve az MSZKSZ hozzájárulását a szervezet munkájához. 
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2008. november 4-5-én Madridban került megrendezésre az ACOMES mellett működő, a stratégiai üzemanyag 
készletek minőség-ellenőrzésének közös fejlesztését célul tűző éves ELABCO konferenciára. A rendezvényen 
nyolc országból, 18 laboratóriumi szakember vett részt. A konferencia fő témaként tárgyalta a bio üzemanyag-
ok vizsgálati módszereit, a gázolajok öregedésének kérdéskörét, valamint az alkalmazott vizsgálatok egységesí-
tési lehetőségeit.  

 
V4 
Tovább folyik regionális szinten a V-4 országok energetikai együttműködése. A teljes energetikai vertikumra 
kiterjedő megbeszéléseken kemelt szerepet kapott az utolsó találkozókon a földgáz készletezés kérdése, vala-
mint az együttműködés lehetőségei a stratégiai készletezés területén (tárolás, bio üzemanyagok)  
 
Régió 
A korábbi évek gyakorlatától eltérően már nemcsak jogi, pénzügyi és szervezeti kérdésekben próbál a Szövetség 
szakmai támogatást nyújtani a szomszéd országok és azok készletezési szervezetei számára, hanem az elmúlt 
évtől már -az OPAL Zrt.-vel közösen- igyekszik konkrét együttműködési, üzleti lehetőségeket találni a környező 
országok készletezési kötelezettségeihez kapcsolódóan.  
 
December elején a Szövetség nemzetközi konferenciát szervezett „Stocks & Streams” címmel, Budapesten. A 
konferencia amely a Szövetség fennállásának 15. évfordulójához is köthető volt, a földgáz biztonsági készlete-
zése magyarországi beindításának tapasztalatait is feldolgozta. Az IEA és az Európai Biztottság képviselője is 
érintette előadásában az eltérő készletezési szabályozás egységesítésének szükségességét. A visszajelzések 
alapján a konferencia sikeres volt. A konferencia keretében Puch László energetikai államtitkár úr dr Csernák 
József úrnak az Igazgatótanács elnökének átadta a Köztársasági Elnök úr által adományozott Magyar Köztár-
sasági Érdemrend Lovagkeresztjét (polgári tagozat), a Szövetség megalapítása óta, vezérigazgatóként végzett 
munkája elismeréseként. 
 
 
Budapest, 2009. április 2. 
 
 
 
 
 
 Dr. Bártfai Béla Kajári Gyula 
 vezérigazgató vezérigazgató-helyettes 
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1. Általános tájékoztató adatok 
 

1.1 Gazdálkodó egység megnevezése: Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség 

1.2 Rövidített megnevezése: MSZKSZ 

1.3 Székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/b. 

1.4 Alapítás éve: 1993. 

1.5 Működés megkezdése: 1993. 

1.6 Szervezeti forma: egyéb társadalmi szervezet 

1.7 Bejegyző végzés száma: Fővárosi Bíróság 7.Pk.61.500/93/4 

1.8 Adószám: 18053302-2-44 

1.9 Alapítói vagyon (alapításkor) : nulla Ft 

1.10 Tulajdonosok: nem alkalmazható 

1.11 Könyvvezetés módja: Kettős könyvvitel 

1.12 Mérleg: „A” típusú, fordulónap (üzleti év=naptári év): december 31. 

1.13 Mérlegkészítés időpontja: február 10. 

1.14 Eredmény kimutatás: „A” típusú, összköltség eljárás 

1.15 A beszámoló pénzneme: HUF 

1.16 Fő tevékenységi köre: Az 1993. évi XLIX. és a 2006. évi XXVI. sz. törvényekben meghatározott készle-
tezés megvalósítása 

1.17 Osztalék: A Szövetség jogi helyzete, működésének célja szerint nem értelmezhető. 

1.18 Az éves beszámoló aláírására jogosult neve, címe:  

 dr. Bártfai Béla 
 1037 Budapest, Remetehegyi út 38/A 
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2. Számviteli rend, számviteli politika 

2.1. A Szövetség könyveit és nyilvántartásait a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározot-
tak szerint, a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről rendelkező 1993. évi XLIX. 
és a 2006. évi XXVI. A földgáz biztonsági készletezéséről szóló törvényekben foglalt eltéréseknek meg-
felelően vezeti. Működéséhez előírt és szükséges szabályzatok közül rendelkezik a gazdasági miniszter 
által jóváhagyott egységes szerkezetbe foglalt Alapszabállyal, Szervezeti és Működési Szabályzattal, 
Pénzkezelési Szabályzattal, valamint a Számviteli Politika részeként Értékelési, Leltározási és Önkölt-
ség-számítási Szabályzattal. 

2.2. A Szövetség alapításáról rendelkező, időközben módosított 1993. évi XLIX. törvény 29.§ (1) bekezdése 
éves beszámoló készítését írja elő, függetlenül a mérleg főösszegétől, a nettó árbevétel nagyságától, 
valamint a Szövetség más vállalkozásokban meglévő részesedési viszonyaitól. Konszolidált éves be-
számolót a számviteli törvény 10.§ alapján sem kell készítenie, függetlenül attól, hogy többségi része-
sedéssel rendelkezik az Ásványolajtermék Minőségellenőrzési Zrt-ben, az OPAL Tartálypark Zrt-ben, 
mivel nem minősül vállalkozónak, hanem a 3.§ (1) bekezdés 4.r pontja szerinti külön jogszabályban 
meghatározott jogi személynek minősülő egyéb szervezet. A Szövetség ennek megfelelően a korábbi 
években is éves beszámolót készített, melyek tartalma megfelel a számviteli törvény 15.§-ban foglalt 
alapelveknek. Az 1993. évi XLIX. törvény 33.§ (1) bek. értelmében az éves beszámolóhoz kapcsolódó-
an elkészítjük a költségvetés éves teljesítésének részletes számszerű és szöveges jelentését is. Ez az 
Üzleti Jelentésnek felel meg. 

 
2.3 Az adózás előtti eredmény összege, amely az adózott eredménnyel megegyező – mivel adófizetési 

kötelezettség a törvény 11.§., de a 35.§ (6) bekezdése alapján sem merülhet fel – a tőketartalék ösz-
szegét növeli. A 35.§ értelmében a saját tőke csak jegyzett tőke és tőketartalék lehet, vagyis jegyzett, 
de be nem fizetett tőke, eredménytartalék, lekötött tartalék, értékelési tartalék, valamint mérleg sze-
rinti eredmény a Szövetség mérlegében nem mutatható ki. 

 
2.4 Az éves beszámoló elkészítése során alkalmazott értékelési eljárások megegyeznek a számviteli tör-

vény, valamint a Szövetség számviteli politikájában rögzített előírásokkal. Az immateriális javak, tárgyi 
eszközök a beszerzési érték, valamint a maradványérték figyelembevételével elszámolt terv szerinti, és 
terven felüli értékcsökkenés különbözetének megfelelő összegben, a befektetett pénzügyi eszközök 
bekerülési értéken, a készletek beszerzési áron, mégpedig az elszámoló ár és a hozzá kapcsolódó árkü-
lönbözet együttes összegével szerepelnek a mérlegben. A követelések, kötelezettségek ellenőrzöttek és 
egyeztetettek, értékelésük a számviteli törvénynek megfelelő. A pénzeszközök állománya kivonattal 
alátámasztott, rovanccsal ellenőrzött. 

 
2.5 A Szövetség mérlegét a számviteli törvény 1. sz. melléklete szerinti „A” változatban, eredmény-

kimutatását összköltség eljárással a törvény 2. sz. melléklet szerinti „A” változatban készíti. 
 
2.6 A számviteli törvény 155 §(2)-(3) bekezdése alapján a Szövetségnél kötelező a könyvvizsgálat. A Köz-

gyűlés jóváhagyása alapján e feladatot Urbán Jánosné (nyilvántartási száma: 004173) az Audit Kft. 
könyvvizsgálója látja el. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátásáért Arató Katalin 
(1173 Budapest, Füstifecske u. 51., nyilvántartási száma: 132110) pénzügyi-számviteli vezető a fele-
lős. 
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3. A Mérleg és Eredménykimutatás egyes tételeihez kapcsolódó információk 
 
3.1 Immateriális javak, tárgyi eszközök változása (eFt) 
 

  Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték 

I. Immateriális javak       
1.Vagyoni értékű jogok      
- Nyitó érték 4 789,0 421,0 4 368,0 
- Növekedés 7 151,0 3 686,0   
- Csökkenés 0,0 0,0   
- Záró érték 11 940,0 4 107,0 7 833,0 
2.Szellemi termékek      
- Nyitó érték 9 983,0 7 074,0 2 909,0 
- Növekedés 240,0 1 366,0   
- Csökkenés 2 410,0 2 410,0   
- Záró érték 7 813,0 6 030,0 1 783,0 
3.Üzleti vagy cégérték      
- Nyitó érték 6 101 245,0 5 030 160,0 1 071 085,0 
- Növekedés 0,0 216 543,0   
- Csökkenés 0,0 0,0   
- Záró érték 6 101 245,0 5 246 703,0 854 542,0 
II. Tárgyi eszközök       
1. Ingatlanok és kapcs.j.      
- Nyitó érték 22 605,0 122,0 22 483,0 
- Növekedés 2 615,0 2 572,0   
- Csökkenés 2 699,0 329,0   
- Záró érték 22 521,0 2 365,0 20 156,0 
2.Egyéb berendezések, járművek 

     

- Nyitó érték 102 853,0 60 535,0 42 318,0 
- Növekedés 26 975,0 15 190,0   
- Csökkenés 28 896,0 12 829,0   
- Záró érték 100 932,0 62 896,0 38 036,0 
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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 elszámolásra, mely öt év alatt került leírásra. 

 
3.3 A Szövetség 2005-ben 240.000 eFt (30%) 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 elszámo-
lásra, ebből 2008-ban 162 998 eFt a bevételek között elszámolásra került. 

 
3.4 2006-ban a PETROTÁR Kft szétválásakor a saját tőke 58,62 %-a az újonnan alakult Péti-Terminál 

Tároló (PTT) Kft-be (Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 1/b.) került. A Szövetség az új PTT Kft-
ben is megtartotta az eredeti 30 %-os részesedését, majd az év folyamán megvásárolta a PTT Kft 70 
%-os üzletrészét is, így 100 %-os tulajdonossá vált. Az üzletrész vásárlás kapcsán 854.542 eFt pozitív 
üzleti érték került elszámolásra. 
 

3.5 A Kőolajtároló Zrt, az IPR Vámosgyörk Zrt. és a PTT Kft 2007. december 1-én beolvadt az OPAL Tar-
tálypark Zrt.-be, melynek a Szövetség 100 %-os tulajdonosa. 
 

3.6 A Szövetség 2004. évben többségi részesedéssel rendelkezett, 39 600 eFt (90%) értékben az Ásvány-
olajtermék Minőségellenőrzési Zrt-ben (Székhely: 2040 Budaőrs, Gyár u.2.). A tulajdonosok 2005. év-
ben alaptőke emelést hajtottak végre, melynek során a Szövetség tulajdonrésze 140 000 eFt-ra (93%) 
emelkedett. 

 
3.7 A Szövetség 2006-ban 1 mrdFt-os alaptőkével megalapította 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 megállapodásban döntöttek a 
tulajdonosok 9 020 mFt tőkeemelésről, melynek a Szövetségre eső része 3 000 mFt, így a Szövetség 
tulajdoni részhányada összesen 3 380 mFt, ami 33,73 %-os részesedést jelent. 2008. július 25-i cégbe-
jegyzéssel újabb törzstőke emelés útján a társaság jegyzett tőkéje 22 395 mFt-ra emelkedett. A Szö-
vetség hozzájárulása a tőkeemeléshez 2 786,8 mFt, ezzel a befektetés értéke 6 166,8 mFt-ra emelke-
dett, ami 27,4 %-os részesedést jelent. 
 

3.8 A Szövetség jelentős részesedéssel bír: 
 

A Petrotár Kőoalajterméktároló és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságban (Székhely: 1037 
Budapest, Montevideo u. 1/b.),  2008-ban a tulajdonosok 100 mFt törzstőke emelés mellett döntöttek, 
amelyben a Szövetség nem vett részt, ennek következtében a tulajdoni részesedése a társaságban 
30%-ról, 20 %-ra csökkent,melynek értéke változatlanul 60.000 eFt. 
 

 420 000 eFt összegben (25,93%) a Terméktároló Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (Székhely: 
1119 Budapest, Andor u. 47-49.)  
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A „Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban” mérlegsor a következő tételeket tartalmazza: 
 

 eFt 
OPAL Zrt 13 552 254 
TT Zrt 420 000 
MMBF Zrt 6 166 800  
ÁMEI Zrt 140 000 
PETROTÁR Kft 60 000 
Összesen 20 339 054 

 
 

A társaságok saját tőkéjének alakulását a 2008. évben az alábbi táblázat mutatja.: 
 

(Adatok eFt-ban) 

Saját tőke 

Jegyzett tőke 

Tőketartalék 

Eredm
ény-tartalék 

Lekötött tartalék  

Értékelési tartalék 

M
érleg szerinti 
eredm

ény 

OPAL Zrt 16 605 885 4 000 000 3 223  10 684 444  500 000 
  

0     1 418 218 

ÁMEI Zrt 433 241 150 000 7 464 252 123 0 0 23 654 

PETROTÁR Kft 1 753 003 300 000  0 1 210 903  68 163  0 173 937 

MMBF Zrt 15 457 340 22 395 000 0 -1 498 223 1 056 703 0 -6 496 140 

TT Zrt 1 643 353 1 620 000 0 20 387 0 0 2 966 
 
 

3.9 Az egyéb tartósan adott kölcsön sorában a munkavállalóknak nyújtott kölcsönök hosszú lejáratú része 
került kimutatásra. 

 
3.10 Készlet állomány 
 

 Tárolt mennyi-
ség 

Készlet érték Megoszlás 

(tonna) (eFt) (%) 

Kőolaj 548 990,9 31 934 590,0 42,9 

Benzin 95 226 694,2 23 097 971,0 17,7 

Gázolaj 443 369,4 56 564 443,0 34,7 

Erőművi tüzelőolaj 60 170,0 4 139 412,0 4,7 

  1 279 224,4 115 736 415,0 100,0 
Földgáz (millió m³) 484,6 35 097 733,0   
   150 834 149,0  
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3.11 A vevő követelések a mérlegforduló napjáig kiegyenlítésre kerültek. 
 
Egyéb követelések  
  
  eFt 
Előlegek 38 152 
Munkavállalókkal szembeni követelések 2 011 
Földgáz hozzájárulási díjak folyószámla 912 989 
Kőolaj hozzájárulási díjak folyószámla 1 318 516 
Tartozik egyenlegű szállítók 676 
ÁFA 2 648 363 
  4 920 707 

 
3.12 A költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolásának 661 eFt összegéből 418 eFt tagsági díjra 

fodított összeg, 207 eFt az előfizetési díjak, 36 eFt Autóklub tagsági díj összegeinek 2008. évre jutó 
hányada. A bevételek aktív időbeli elhatárolása 3 219 eFt, mely a bankoknál vezetett folyószámlák 
kamatainak 2008. évre jutó összege.  

3.13 A 2008. üzleti évben sem jövőbeni költségekre, várható kötelezettségekre, sem pedig egyéb jogcímen 
céltartalék képzés szükségessége nem merült fel. 

3.14 A hosszú lejáratú akvizíciós célú hitelek 2008. december 31-én fennálló kötelezettségét a következő 
táblázat mutatja: 

 Hitelállomány 2008.12.31. Hitel lejárat Rövid lejáratú rész 

KŐOLAJTÁROLÓ ZRT 5,12  mEUR 2011.12.30 1,76 mEUR 

IPRC ZRT 3,75 mEUR 2012.12.30 0,95 mEUR 

IPRV ZRT 7,01 mEUR 2014.03.20 1,28 mEUR 

PTT KFT 2,2 mdHUF 2014.01.20 0.4 mdHUF 
 

3.15 A rövid lejáratú hitelek összege 68 445 203 eFt, melyből 16 018 763 eFt a hosszúlejárató hitelek 
2008. évben esedékes törlesztőrésze. 

3.16  A szállítói kötelezettség 10 334 eFt, melyből a rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással 
szemben sorában 9 310 eFt szerepel. Ugyanebben a sorban 266 000 eFt a TT Zrt.-vel szemben fennál-
ló leányvállalati kölcsön összege.  A mérlegzárásig a szállítói kötelezettség teljes egészében kiegyenlí-
tésre került.  
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3.17  

Egyéb kötelezettségek  
  
  eFt 
SZJA 14 548 
Különadó 1 624 
Járulékok 15 841 
Jövedelemelsz.kapcs. 121 
Béren kívüli juttatás elsz. kapcs. 656 
Magánnyugdíjpénztári járulék 256 
Egyéb rövidlejáratú tartozások 10 
  33 056 

 

3.18 A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 4 484 964 eFt, melyből 3 291 014 eFt a földgáz 
beszerzés, 1 126 806 eFt tárolási költség, 64 144 eFt a tárgyévre vonatkozó hitelkamatok 2008-ra 
vonatkozó része. A halasztott bevételek 488 994 összegű tétele a PTT Kft. vásárlás kapcsán elszá-
molt pozitív üzleti érték évvégi egyenlege. 

3.19 Az eredménykimutatás rendkívüli ráfordítások sorában szereplő 20 410 eFt összegéből 19 953 eFt a  
VPOP-val kötött adományozási szerződés keretében juttatott üzemanyag 2008-ben felhasznált össze-
gét, 457 eFt az előző irodabérleményben végzett beruházás maradványértékének a könyvekből való ki-
vezetése. 

3.20 A Szövetség foglalkoztatottainak átlagos statisztikai állományi létszáma 15,75 fő, részükre az év 
folyamán 276 174 eFt munkabér került kifizetésre. A munkavállalók részére a Szövetség 14 623 eFt 
béren kívüli juttatást teljesített. A foglalkoztatottak mindegyike szellemi tevékenységű állománycso-
portba tartozik.  

3.21 A Szövetség Igazgatótanácsa és Felügyelő Bizottsága részére tiszteletdíj címén 88 497  eFt került 
kifizetésre. Részükre garancia vállalására, kölcsön, előleg folyósítására nem került sor. A Szövetség 
könyvvizsgálója az AUDIT Könyvszakértő és Tanácsadó Kft. (Kamarai sz.:000026), név szerint Urbán 
Jánosné (Kamarai sz.:004176). A könyvvizsgálat éves díja 2 900 eFt+ÁFA. A könyvvizsgáló társaság, 
illetve a kijelölt könyvvizsgáló adótanácsadást, illetve más tevékenységet nem végez. 

3.22 A Szövetségnek két folyamatban lévő peres ügye van. A NAFTA DEPO Szolgáltató Kft és a Szövetség 
között 2007. július 23-án kelt letéti szerződés teljesítése jelenleg vitatott, a Letéteményes által kiállí-
tott számlákat a Szövetség teljesítés nélkül visszaküldte. A NAFTA DEPO Kft a követelését két társa-
ságra engedményezte, akik a Szövetséggel szemben kártérítési pert indítottak, mely jelenleg is folya-
matban van. 

A Nitrogénművek Zrt. a Szövetség 2007. június 1 – 2008. június 30-ig terjedő időszak tekintetében 
elmaradt tagi hozzájárulás megfizetésére vonatkozó kötelező határozatait keresettel megtámadta, és a 
peres eljárás még nem zárult le. 
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3.23 Vagyoni helyzet kimutatása 

 
a) Eszköz szerkezet változása 

 

Megnevezés 2007 2008 Megoszlás (%) Változás (%) 
  eFt eFt 2007 2008 2008/2007 

Befektetett eszközök 16 826 229 21 263 804 12,0 11,8 126,4 

Forgó eszközök 123 663 140 159 545 072 88,0 88,2 129,0 

Aktív időbeli elhatárolások 4 209 3 880 0,0 0,0 92,2 

Eszközök összesen 140 493 578 180 812 756 100,0 100,0 128,7 

 
b) Forrás szerkezet változása 
 

Megnevezés 2007 2008 Megoszlás (%) Változás (%) 

eFt eFt 2007 2008 2008/2007 
Saját tőke (tőke tartalék) 77 331 365 91 015 096 55,0 50,3 117,7 

Céltartalékok 0 0 0,0 0,0 0,0 

Kötelezettségek 62 434 819 84 823 703 44,4 46,9 135,9 

Passzív időbeli elhatárolások 727 394 4 973 958 0,5 2,8 683,8 

Források összesen 140 493 578 180 812 756 100,0 100,0 128,7 
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4. Cash-flow kimutatás 

 
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (eFt) 

  2007 2008 
1 Adózás előtti eredmény* 17 350 799 16 167 164 
2 Elszámolt amortizáció 431 194 239 022 
3 Elszámolt értékvesztés 0 0 
4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete 0 0 
5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye 459 7 904 
6 Szállítói kötelezettség változása 1 569 888 -1 845 527 
7 Egyéb rövidlejáratú kötelezetts. változása 1 464 172 -2 094 720 
8 Passzív időbeli elhatárolás változása -41 862 4 246 564 
9 Vevőkövetelés változása -1 233 257 1 199 735 

10 Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása -33 906 556 -39 295 625 
11 Aktív időbeni elhatárolás változása -2 770 329 
12 Fizetett adó (nyereség után) 0 0 
13 Fizetett osztalék részesedés 0 0 

Működési cash flow (1-13 sorok) -14 367 933  -21 375 154  
    
* Kapott osztalékkal, pénzben nem realizált bevétellel, költséggel módosítva  

II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (eFt) 
  2007 2008 
14 Befektetett eszközök beszerzése -43 075 -5 821 167 
15 Befektetett eszközök eladása 620 443 1 183 920 
16 Kapott osztalék 1 030 142 780 037 

Befektetési cash flow (14-16 sorok) 1 607 510 -3 857 210 
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (eFt) 

  2007 2008 
17 Részvénykibocsátás bevétele – – 
18 Hitelfelvétel 39 957 160 52 998 510 
19 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök törlesztése 15 000 10 000 
20 Véglegesen kapott pénzeszköz - - 
21 Részvénybevonás (tőkeleszállítás) - - 
22 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsön -1 000 -1 000 
23 Hitel törlesztés visszafizetés   -25 841 434   -29 990 104 
24 Véglegesen átadott pénzeszköz     

Pénzügyi cash flow (17-24 sorok) 14 129 726 23 018 406 
 

IV. Pénzeszközök változása (± I ± II ± III): (eFt) 
2007 2008 

1 369 303 -2 213 958 
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5. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet mutatói 
 
5.1 Vagyoni helyzet mutatói 
 

a.) Tőkeerősség alakulása 
  2007   2008   

Saját tőke  77 331 365 
= 0.55 

91 015 096 
= 0.50 

Összes vagyon  140 493 578  180 812 756 
 

b.) Idegen tőke aránya 
  2007   2008   

Idegen tőke  57 476 447 
= 0.41 

84 514 313 
= 0.47 

Összes vagyon  140 493 578 180 812 756 
 

c.) Tőkefeszültség mutató 
  2007   2008   

Idegen tőke  57 476 447 
= 0.74 

84 514 313 
= 0.93 

Saját tőke  77 331 365 91 015 096 
 
A Szövetség „0” alapítói vagyonnal jött létre. Eszközeit rövid- és középlejáratú hitelek, befektetéseit hosszú 
lejáratú hitelek finanszírozzák. A földgáz beszerzés finanszírozása a 2008. év során folyamatos hitelállomány 
növekedésével járt, ezzel nőtt az idegen tőke aránya, ami a mutatókból jól látszik. 
 

d.) Befektetett eszközök fedezete 
 
  2007   2008   

Saját tőke+hosszú lejáratú kötelezettségek  104 582 150 
= 6.22 

107 084 206 
= 5.04 

Befektetett eszközök  16 826 229 21 263 804 
 
 

e.) Forgó tőke alakulása 
  2007   2008   

Forgóeszközök – rövid lejáratú kötelezettségek  88 479 106 
= 1.14 

90 790 479 
= 1.00 

Saját tőke  77 331 365 91 015 096 
 
A mutatók kifejezik, hogy befektetett eszközeink tartós forrásokkal bőségesen fedezettek. Ugyanakkor a rövid 
lejáratú forrásokkal nem finanszírozott forgóeszközeink nagyobb hányada is saját forrással fedezett.  
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5.2 Pénzügyi likviditási mutatók 
 

a.) Likviditási ráta 
  2007   2008   

Forgóeszközök  123 663 140 
= 3.51 

159 545 072 
= 2.32 

Rövid lejáratú kötelezettségek  35 184 034 68 754 593 
 
A mutató egynél nagyobb értékei jó likviditást jelentenek. 
 

b.) Hosszú lejáratú adósság állomány aránya 
 

  2007   2008   
Adósságállomány  57 476 447 

= 0.55 
84 514 313 

= 0.79 
Hosszú lejáratú kötelezettségek+saját tőke  104 582 150 107 084 206 

 
A Szövetség non-profit jellegéből adódóan a jövedelmezőségi mutatók számításának pusztán elméleti jelentősé-
ge van.  
 
 
 
Budapest, 2008. április 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
dr. Bártfai Béla  
vezérigazgató 
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