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1. Bevezetés 

1.1. A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tevékenysége 

A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (továbbiakban: MSZKSZ, vagy Szövetség) működésével 
a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvényben (a 
továbbiakban: Kt.), valamint a földgáz biztonsági készletezéséről szóló, 2006. évi XXVI. törvényben (a 
továbbiakban: Fbkt., vagy együtt: készletezési törvények) foglalt maradéktalan végrehajtását szolgálja, a 
készletezési törvények által biztosított jogokat gyakorolva.  

A Szövetség tevékenységét a következő alapelvek vezérlik: 
 nyilvánosság,  
 versenysemlegesség,  
 a piac zavarásának elkerülése,  
 a szolgáltatók, beszállítók és hitelezők versenyeztetése.  

A Szövetség a készletezési törvényekben meghatározott, illetve az azokhoz szorosan kapcsolódó – a 
Szövetség alapszabályában (továbbiakban: Alapszabály) részletezett - tevékenységeket végzi.  

Az MSZKSZ szervezete kőolaj- és kőolajtermék készletezési szekcióból (a továbbiakban: Kőolaj szekció), 
valamint földgáz-készletezési szekcióból (a továbbiakban: Földgáz szekció) áll.  

A Szövetség aktív tagjainak száma - a 2014. év végi rendes Közgyűlésre meghívottak száma szerint -72 
volt, amely növekedést jelent az egy évvel korábbi 65 taghoz képest. Az aktív tagok száma az elmúlt 
években a következők szerint alakult: 

1. számú táblázat 
Tagvállalatok számának alakulása 

 

* a mindkét szekcióban tevékenykedő tagok az összesen értékben egyszer szerepelnek 

A Szövetség  

 a beszedett tagi hozzájárulásból a tárolási költségeket, a készletek minőségi és mennyiségi 
megőrzéséhez kapcsolódó ráfordításokat, a készletfinanszírozó hitelek kamat-, az akvizíciós 
hitelek tőke- és kamatkiadásait, valamint a Szövetség munkaszervezetének működési 
költségeit finanszírozza,  

 a Földgáz és a Kőolaj szekció bevételi és költségszerkezetét külön-külön is bemutató 
költségvetést készít,  

 a készleteket saját és idegen tulajdonú tároló társaságoknál bérelt tárolóterekben tárolja,  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kőolaj szekció 24 25 30 40 29 31 36 37
Földgáz szekció 20 20 20 24 29 34 31 36
Összesen* 43 44 49 63 57 64 65 72
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 a készletre vásárolt árukat banki hitelek igénybevételével finanszírozza, és a 
készletbeszerzési célból felvett hitelek tőketartozás részét csak a készlet értékesítésekor 
törleszti. 

1.2. A 2014. év legfontosabb feladatainak teljesítése 

A Szövetség 2014. évi kiemelt feladata volt a biztonsági készletek mennyiségének növelése az 
energiaellátás biztonságának javítása érdekében.  

Magyarország energiabiztonsága szempontjából magas kockázatot jelent, hogy a hazai kitermelés sem 
a földgáz, sem pedig a kőolaj szükségletet nem tudja fedezni, mindkét energiahordozó esetében 
meghatározó szerepe van az Ukrajnán keresztül érkező orosz importnak, azaz erős gáz- és olajfüggőség 
köti az országot Oroszországhoz.  

A feszült orosz-ukrán geopolitikai helyzet következtében 2014 tavaszán valóssá vált a veszélye egy olyan 
helyzet kialakulásának, amelynek következtében fennakadások keletkeznek az Ukrajna irányából érkező 
kőolaj és földgáz szállításokban.  

A fentiekben részletezett eseményekre való tekintettel az energiapolitikáért felelős miniszter a biztonsági 
földgáz készletszint emelése mellett döntött. A „földgáz biztonsági készlet mértékéről, értékesítéséről és 
visszapótlásáról” szóló 13/2011. (IV. 7.) NFM rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 
23/2014. (IV. 25.) NFM rendelet (továbbiakban: Módosított rendelet) előírása szerint a biztonsági földgáz 
mértéke 2014. július 1-jétől 915 millió m3, azaz közel 300 millió m3 (10,2 millió GJ) földgáz visszapótlása 
vált szükségessé. A Szövetség 2014. május-június időszakában az előírt visszapótlási kötelezettségnek 
eleget tett, a biztonsági földgáz készlet mértéke 2014. július 1-jétől 920,6 millió m3 (31,7 millió GJ).   

Az Igazgatótanács – ugyancsak ezen megfontolásból – a Kt.-ben meghatározott, legalább 90 napi nettó 
importnak megfelelő készletszint megerősítéséről határozott, amelynek keretében a Szövetség 30,1 
ktonna motorbenzint és 15,8 ktonna gázolajat vásárolt. 

A mindkét szekciót érintő készletvásárláshoz, készlet visszapótláshoz szükséges hitelösszeg igénybe 
vehető volt a Szövetség által 2014. március 5-én megkötött hitelszerződések keretében, a pótlólagos 
finanszírozási költségek a Kőolaj szekció eredménytartalékából fedezhetőek voltak, így tagi hozzájárulási 
díjat nem kellett emelni, azonban szükségessé vált az MSZKSZ 2014. évi költségvetésének módosítása, 
amelyet a Közgyűlés 2014 májusában elfogadott.  

A Szövetség kötelezettsége a hatályos törvényekben előírtaknak megfelelő kőolaj és kőolajtermék 
készlet, valamint a földgáz készlet biztonságos tároltatása, mennyiségi és minőségi karbantartása. Ezen 
kötelezettség teljesítésével összefüggésben a Szövetség legfontosabb feladatai közé tartozott: 

 a tárolási, finanszírozási és működési költségek, valamint a tagi hozzájárulás díjbevételek 
optimalizálása, 

 a készletezési kötelezettség meghatározása, 
 a készleteknek a készletezési kötelezettséghez történő igazítása,  
 a jogszabályban előírt hatéves termékfrissítési kötelezettség teljesítése a lehető 

legalacsonyabb költségszint mellett és 
 a tárolt készletek minőségi paramétereinek rendszeres vizsgálata. 
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1.3. A gazdálkodás környezete1 

A globális konjunktúra alakulására 2014-ben elsődlegesen a mérsékeltebb nyersanyagárak (főként a 
nagymértékben csökkenő kőolajár), az amerikai jegybank (Fed) és az Európai Központi Bank (EKB) 
irányváltása a monetáris politikában (és ehhez kapcsolódóan az euró és számos feltörekvő ország 
devizájának értékvesztése), valamint az orosz-ukrán geopolitikai konfliktus és a görög politikai-gazdasági 
események voltak hatással.  

A világgazdaság teljesítménye 2014-ben 3,3%-kal bővült. Az egyes régiók gazdasági növekedése között 
tapasztalható eltérések fennmaradtak. A fejlett régiók közül az euróövezet gazdaságát mérsékelt ütemű 
kilábalás jellemezte, míg az Egyesült Államok gazdasága dinamikusabban, 2,4%-kal bővült.  

Az Európai Unió tagországainak együttes teljesítménye 1,4%-kal volt magasabb a 2013. évinél, míg a 
nagyobb súlyú nemzetgazdaságok közül az Egyesült Királyság és Németország teljesítménye az uniós 
átlagot meghaladó mértékben emelkedett (2,6 illetve 1,6%-kal), Franciaországé ugyanakkor elmaradt az 
átlagtól. A dél-európai tagállamok közül a spanyol gazdaság növekedési pályára állt, Cipruson és 
Olaszországban viszont folytatódott a recesszió. Az eurózóna 18 tagállamának összesített bruttó hazai 
terméke 2014-ben 0,9%-kal bővült. Az eurózóna lassú kilábalása elsődlegesen a visszafogott beruházási 
aktivitásban és az alacsony belső keresletben mutatkozik meg. Negatívan befolyásolta a gazdasági 
teljesítményt az orosz-ukrán geopolitikai konfliktus, valamint Görögország eurózónából történő 
kilépésének lehetősége.  

A nyersanyagárak mérséklődésével, különösen a tartósan alacsony olajárakkal és a visszafogott keresleti 
környezettel összhangban a globális inflációs folyamatok továbbra is visszafogottan alakultak.   

A nemzetközi pénz- és tőke piacokat a változékony befektetői hangulat és az óvatosan erősödő, időnként 
meg-megingó kockázatvállalási hajlandóság jellemezte. A piacok érzékenyen reagáltak a fejlett 
jegybankok monetáris politikai irányváltásaira. Miközben az Egyesült Államok jegybankja 2014-ben is 
folytatta az eszközvásárlási programjának fokozatos leállítását és az alapkamat emelésének lehetőségét 
is többször felvetette, addig az EKB erőteljes monetáris lazításba kezdett az irányadó kamatláb július végi 
0,05%-ra történő csökkentésével és az év utolsó negyedévében elindított célzott refinanszírozási és 
eszközvásárlási programjaival. A laza monetáris politikai feltételek okozta alacsony kamatkörnyezet és 
likviditásbőség kedvezően befolyásolták a nemzetközi pénzpiaci folyamatokat, ugyanakkor a korábban 
említett gazdaságpolitikai és geopolitika feszültségek negatív hatással voltak azokra.  
Az euró árfolyama 2014. január-április folyamán emelkedő, ezt követően pedig erőteljesen csökkenő 
tendenciát mutatott az amerikai dollárral szemben, s év végére négyéves mélypontjára süllyedt, egy euró 
mindössze 1,214 amerikai dollárt ért. A főbb részvénypiacok közül az amerikai és a német tőzsdeindexek 
emelkedtek, s év végére új történelmi csúcsot értek el, a londoni index azonban 2,7%-kal volt alacsonyabb 
az előző, 2013. évi záróértékhez képest.   

A hazai gazdasági folyamatokat a reálgazdasági élénkülés és az alacsony inflációs környezet jellemezte. 
A változékony nemzetközi pénzpiaci hangulat a hazai fizetőeszköz árfolyamának jelentős volatilitásában 
is éreztette hatását. A hazai pénz és tőkepiacokon az állampapírhozamokat – kisebb megszakításokkal - 
alapvetően csökkenő tendencia jellemezte. A rövid lejáratú hozamok alakulását meghatározta a 

                                                   
1 Forrás: KSH, Magyar Nemzeti Bank, EUROSTAT 
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jegybanki alapkamat csökkentése. A budapesti tőzsdeindex 2014. végén 10%-kal volt alacsonyabb a 
2013. végi záróértéknél.  

Összességében megállapítható, hogy a Szövetség gazdálkodására kedvezően hatott a gazdaság 
bővülésének és a belső kereslet élénkülésének, valamint az alacsony kőolaj árnak köszönhetően 
dinamikusan erősödő üzemanyag fogyasztás. Szintén pozitívan befolyásolta pénzügyi helyzetét a 
kedvező kamatkörnyezet, ugyanakkor a forint árfolyamának jelentős ingadozása miatt az 
árfolyamkockázat kezelésére nagyobb hangsúlyt kellett fordítani. Az orosz-ukrán geopolitikai 
feszültéségek is erőteljesen éreztették hatásukat az MSZKSZ 2014. évi gazdálkodásában, mivel ebből 
adódóan mindkét szekcióban növelni kellett a készletek mennyiségét. 

A gazdálkodási környezetet adó makrogazdasági mutatók, valamint mind a beszámoló-készítés során, 
mind az éves költségvetés tervezése során kiemelt tervezési feltételek alakulása a következőképpen 
foglalható össze. 

1.3.1.  A hazai gazdaság teljesítménye (bruttó hazai termék) 

A magyar gazdaság bővülése 2014-ben is folytatódott, a bruttó hazai termék 3,6%-kal volt magasabb az 
előző év azonos időszakához képest. A gazdasági növekedés termelési oldalon elsősorban a 
mezőgazdaság és – a járműgyártáshoz és a hozzá kapcsolódó beszállítói ágazatok termékbővülése miatt 
– az ipari teljesítmény növekedésének köszönhető.  A felhasználási oldalon a GDP alakulását pozitívan 
befolyásolta a nemzetgazdasági beruházások növekedése, amely azonban az év utolsó negyedévében 
már erőteljesen lassult az állami szféra beruházásainak visszaesése miatt. Ugyanakkor az év folyamán 
egyre erősödött a háztartások fogyasztása a rendelkezésre álló jövedelem bővülése és a rendkívül 
alacsony inflációs környezet eredményeként.  

Az elmúlt ötéves időszakban a GDP az alábbiak szerint alakult:  

2. táblázat 
A GDP volumenindexei 2010-2014 között 

Előző év azonos időszaka = 100,0 

 
Forrás: KSH 

1.3.2.  A forint árfolyamának alakulása 

A forintárfolyam 2014. évi mozgását többek között a folyamatos alapkamat csökkentések, az ukrajnai 
események, valamint a Fed és EKB irányváltása egyaránt befolyásolta. Az euró értéke január közepétől 
folyamatosan 300 forint felett mozgott. Szeptemberben az árfolyam több mint másfél éves mélypontra 
(316,61 EUR/HUF) gyengült. A 2014. évi éves átlagárfolyam 308,66 EUR/HUF, míg a 2014. december 
31-i záróárfolyam 314,89 EUR/HUF volt. Ez utóbbi 6,1 %-kal magasabb az előző év végi árfolyamnál 

Év Kiigazítás nélküli (nyers) 
adatok (%)

Naptárhatás kiszűrésével 
(%)

2010 101,1 101,0
2011 101,6 101,6
2012 98,3 98,3
2013 101,1 101,2
2014 103,6 103,6
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(296,91 EUR/HUF). Az éves átlagárfolyam kismértékben meghaladta a 2014. évre tervezett 305 
EUR/HUF értéket.  

1. ábra 
EUR/HUF havi átlagárfolyama 2014-ben 

 
Forrás: MNB 

1.3.3.  A kamatkörnyezet alakulása 

A 2014. évben az európai gazdasági térségben meghatározó euró kamatok tovább süllyedtek, a 
háromhavi EURIBOR éves átlagkamatlába 0,209% volt. Ez az érték alacsonyabb a 2014. évi 
költségvetésben tervezettel 0,25%-os mértéknél. 
A hazai jegybank Monetáris Tanácsa 2014-ben is tovább csökkentette az alapkamatot, amelynek mértéke 
2014. július végére 2,10%-ra, eddigi legalacsonyabb szintjére süllyedt. Ezt követően a központi bank már 
nem változtatott az alapkamaton. A folyamatos kamatvágásokat a deflációs környezet és a nemzetközi 
pénzügyi gazdasági helyzet tette lehetővé. Az alapkamat csökkentés hatására a rövidtávú vállalati forint 
hitelkamatok is jelentősen mérséklődtek, a háromhavi BUBOR éves átlaga 2,41% míg az év végi mértéke 
2,10% volt. A 2014. évi költségvetésben tervezett átlagkamat mértéke 2,4% volt. 

2. ábra 
Az irányadó kamatlábak alakulása 2014-ben 

 
Forrás: MNB, EKB 
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1.3.4. Energiahordozók és termékek jegyzésárai 

A kőolaj világpiaci árában jelentős esés volt tapasztalható 2014 harmadik negyedévében. A Brent típusú 
északi tengeri kőolaj ára az elmúlt időszak megszokott 105-110 USD/bbl sávjából 2014 szeptemberében 
a hordónkénti 100 USD szint alá süllyedt és az év végére a 62 USD/bbl szintig zuhant. 

A kőolajár esése mögött több ok is meghúzódik. A kőolaj-kitermelés Észak-Amerikában folyamatosan 
növekszik, és a tartalékok szintje is magasan áll. Az új technológiák megjelenésével megnőtt a 
gazdaságosan kitermelhető kőolajkészletek állománya. A kitermelés felfuttatása mögött az orosz–ukrán 
konfliktussal összefüggésben politikai okok is szerepet játszottak. Az utóbbi időben politikailag instabillá 
vált térségekben a kitermelés nem esett vissza, ezért továbbra is fennmaradt a világgazdasági válság 
kitörése óta jellemző túlkínálat a piacokon. A keresleti kilátások ezzel szemben egyre borúsabb képet 
festenek. Európa stagnálása, Kína lassulása, valamint az orosz gazdaság visszaesése a korábban 
feltételezetthez képest alacsonyabb keresletet vetít előre, ami az árak csökkenésének irányába hat. 
Továbbá a dollárban denominált olaj árának esését az amerikai fizetőeszköz felértékelődése is erősítette. 

Az olajtermékek szokásosan a kőolajár változását követték. Az európai piacokon a motorikus gázolaj ára 
az első háromnegyed évben a 900 – 935 USD/tonna sávban mozgott, majd a kőolaj áreséssel 
párhuzamosan csökkenésnek indult és év végére az 587 USD/tonna árszinten állt meg. A benzin jegyzés 
a 940 – 1040 USD/tonna sávban mozgott, majd az utolsó negyedévben esésnek indult, ami az év végére 
568 USD/tonna záróárat eredményezett.  

3. ábra 
FOB Rotterdam termékjegyzések és a Brent dtd kőolaj jegyzések alakulása 2014-ben 

 

1.3.5.  Hazai kőolajtermék fogyasztás alakulása 

A hazai üzemanyag fogyasztás a múltban viszonylag nagy pontossággal tervezhető volt. Ez a stabilitás 
azonban 2010-ben megtört, éves szinten akkor, közel 10 %-os fogyasztáscsökkenés volt regisztrálható.  

A motorbenzinek keresletében a 2010. évet követően folyamatosan csökkenő trend mutatkozott egészen 
2012-ig. A remélt trendforduló 2013-ban következett be, amikor is a fogyasztás csökkenése megállt és 
az előző év szintjén maradt. A 2014. év áttörést hozott a motorbenzinek piacán, a fogyasztás 3,7 %-kal 
nőtt az előző évhez képest. 
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A gázolaj piacon szintén csökkenő tendenciát figyelhettünk meg a 2010. évet követően, bár 
nagyságrendben kisebb visszaesés mutatkozott, mint a motorbenzinek esetében. A fordulat itt is 2013-
ban - a fogyasztás emelkedésével – következett be, amely tendencia 2014-ben továbberősödött és 
összességében 7,2 %-os piacbővülést jelentett 2013-hoz képest.  

A kerozinfogyasztás is emelkedésnek indult 2014-ben, de annak - a tagdíj visszaigénylés miatt - nincs 
hatása a Szövetség bevételeire. 

Az elmúlt évben tovább csökkent az energetikai típusú folyékony szénhidrogének felhasználása is, a 
fűtőolaj kategóriában az éves fogyasztás 30 ktonna alatt maradt. 

3. táblázat 
A kőolajtermékek fogyasztásának alakulása 2010-2014 között 

Mennyiségi egység: tonna 

 

1.3.6.  A földgázár alakulása 

A hazai földgáz nagykereskedelmi árat alapvetően meghatározó orosz eredetű földgáz import ára a 
mindenkori negyedévet megelőző kilenc hónap fűtőolaj és gázolaj jegyzésárak súlyozott átlagán alapul. 
A 2013. év második felét és a 2014. év első negyedévét jellemző viszonylag stabil kőolaj világpiaci ár 
éves szinten kiegyensúlyozott „olajbázisú” nagykereskedelmi árszintet eredményezett a földgázpiacon. A 
nyugat-európai spot piacon 2014 első két hónapja rendkívül enyhe időjárást hozott, ami a gázigények 
mérséklődése miatt az európai gáztőzsdén (TTF) jegyzett ár csökkenéséhez vezetett. 2014 júliusában 
azonban az orosz–ukrán konfliktus elmélyülésének, valamint a téli gázellátást övező kockázatok 
felerősödésének hatására a TTF-árak emelkedésbe váltottak és a tendencia megmaradt az év végéig.  
A földgáz kevert (60/40%)2 ára 2014-ben 310-400 USD/1000 m3 sávban mozgott. 
  

                                                   
2 Az orosz eredetű import földgázra kötött hosszú távú gázszerződésben rögzített árképlet 2013-ban módosításra került. Ennek 
megfelelően a havi szerződött gázmennyiség 40 százaléka a nyugat-európai tőzsdei árhoz igazodik, míg 60 százaléka 
olajindexált árazású. 

Termékcsoport 2010 2011 2012 2013 2014
Változás                      

(2014/2013)                 
(%)

Benzinek 1 341 429 1 260 044 1 171 824 1 171 969 1 215 031 3,7%
Gázolajok 2 983 781 2 888 737 2 660 765 2 777 513 2 977 673 7,2%
Üzemanyagok 4 325 210 4 148 781 3 832 589 3 949 481 4 192 704 6,2%
Kerozin 230 554 225 803 169 617 163 954 170 166 3,8%
Fűtőolajok 42 775 43 999 34 377 33 060 29 878 -9,6%
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4. ábra 
A földgáz árának alakulása 2014-ben 

 

1.3.7.  Hazai földgáz fogyasztás alakulása 

A rendszerirányítótól kapott adatok alapján 2014-ben a földgáz fogyasztás elérte eddigi történelmi 
mélypontját, egész évben mindössze 8,3 milliárd m3 került felhasználásra. A gázigény visszaesésének 
közel 40 százaléka az erőművi földgázfelhasználás mérséklődéséből ered, amely az importált villamos 
áram árelőnyéből származik. A technológiai célú gázfelhasználás vizsgálata érdekében 
összehasonlításra került, hogyan alakult 2013 és 2014 folyamán a második és harmadik negyedévi 
belföldi gázfogyasztás értéke (ebben az időszakban minimális a fűtésigény) az erőművi gázfogyasztás 
nélkül. Az adatok azt mutatják, hogy a vizsgált mutató értéke 2013 és 2014 között nemhogy növekedett 
volna, hanem kismértékben (1,2 százalékkal) még csökkent is, ami azt jelenti, hogy a technológiai 
gázigény az ipari termelés dinamikus bővülése ellenére nem növekedett. A hazai gázfelhasználás éves 
bázisú visszaesésének több mint 50 százaléka az épületfűtés céljából, nem távfűtő erőművekben 
felhasznált földgáz mennyiségének csökkenésével magyarázható. Ennek fő oka a 2014 első három 
hónapjának kiemelkedően magas hőmérsékletéből (a 2013 első negyedévi átlagnál 1,5–2 °C-kal 
magasabb hőmérséklet) fakadó, alacsonyabb hőigény is gázfelhasználás csökkenéssel járt. Kisebb 
mértékű hatása az épületenergia-hatékonysági és fűtés-korszerűsítési beruházásoknak is lehetett. Új 
épületek, illetve felújításon átesett, magas energiahatékonyságú épületek esetében a klímaberendezések 
hatékonyabbá válásával mind gyakoribbá válik, hogy a berendezéseket hűtés mellett fűtési célra is 
alkalmazzák (irodaházak esetében ez bevett gyakorlat), amivel átmeneti időszakban a klíma kiválthatja a 
gázalapú fűtést, alacsonyabb külső hőmérséklet esetén pedig kiegészítheti azt. E jelenség elterjedése 
hozzájárul a fűtési célú földgázigény folyamatos zsugorodásához.3 

4. táblázat 
A földgáz fogyasztás éves alakulása a rendszerirányító adatai alapján 

 

                                                   
3 Forrás: Századvég Gazdaságkutató Zrt. tanulmánya 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
millió GJ 467,0 442,0 437,0 375,0 401,3 375,2 342,3 309,6 283,4
Mrd m3 13,7 13,0 12,9 11,0 11,8 11,0 10,1 9,1 8,3
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2. A készletezési kötelezettség teljesítése 

2.1. A készletek mennyisége 

2.1.1. Folyékony szénhidrogének 

2014. év végén a Kőolaj szekció bruttó (immobil készletekkel együtt számított) készletállománya 1 210,0 
ktonna volt, amely a készletezési kötelezettség számításához szükséges kőolaj-egyenértékben 
(továbbiakban: ktoe) kifejezve 1 200,0 ktoe-nek felel meg. Az év eleji nyitó állományhoz képest 47,4 
ktonnával nőtt a biztonsági készlet mennyisége. A készletváltozásokat az 5. számú táblázat részletezi, 
az alábbiakban a legjelentősebb mozgásokat emeljük ki:  

- az Igazgatótanács döntésének megfelelően beszerzésre került 30,1 ktonna motorbenzin, 15,8 
ktonna gázolaj,  

- a Kt.-ban és az Alapszabályban rögzített termékfrissítés kapcsán kötött adásvételi szerződések 
2013-ról 2014-re áthúzódó teljesítése kapcsán megvásárlásra került 9,9 ktonna gázolaj,  

- a 2013. évben megkezdett erőművi tüzelőolaj (ETO) készlet felszámolásából 2014-re áthúzódott 
8,5 ktonna ETO értékesítése.  

5. táblázat 
A Kőolaj szekció készleteinek alakulása 2014-ben (ktonna) 

 
Az MSZKSZ készletezési kötelezettségét 2013 márciusától - a Kt. értelmében az európai uniós 
előírásoknak megfelelően – az előző év nettó kőolaj és kőolajtermék import alapján kell meghatározni. 
Ennek kiszámításához a finomítói alapanyagok4 készletváltozással kiigazított export-import egyenlegét 
korrigálni kell az éves hazai vegyipari benzin feldolgozási hozammal (vegyipari benzin kihozatal)5 és az 
eredményhez hozzá kell adni a készletváltozással módosított nettó kőolajtermék-import6 kőolaj-
egyenértékben meghatározott (1,065-tel szorzott) mennyiségét. 

                                                   
4 Finomítói alapanyagok: nyersolaj, földgáz-kondenzátumok (NGL), finomítói nyersanyagok, adalékok, oxigenátok, egyéb 
szénhidrogének. 
5 A vegyipari termelésből a finomításba visszajövő anyagárammal csökkentett hozam. 
6 Kőolajtermékek: finomítói gáz (nem cseppfolyósított), etán, cseppfolyós gáz (LPG), motorbenzin, repülőbenzin, benzin típusú 
sugárhajtómű-üzemanyag, kerozin típusú sugárhajtómű-üzemanyag, egyéb kerozin, motorikus gázolaj/dízelolaj, háztartási és egyéb 
tüzelőolaj, fűtőolaj – alacsony kéntartalmú (1%-nál alacsonyabb), fűtőolaj – magas kéntartalmú (1%-nál magasabb), lakkbenzin és más 
speciális benzin, kenőanyagok, bitumen, paraffinviaszok, petrolkoksz, egyéb finomítói termékek. 

Kőolaj 491,1 0,0 0,1 491,5 0,3
Benzin 225,5 30,1 -0,2 255,5 0,1
Gázolaj 437,5 15,8 9,9 463,0 -0,2
ETO 8,5 -8,5 0,0 0,0 0,0
Összesen 1 162,6 37,4 9,8 1 210,0 0,2

*leltár szerinti bruttó készletek

Készlet
Nyitó készlet*

2014.01.01.

Évközi változás a 2013. évről 
áthúzódó és a 2014. évi készlet 

értékesítési és beszerzési 
ügyletek kapcsán                  

(beszerzés-értékesítés egyenlege)

Záró készlet*
2014.12.31.

Elszámolt 
készletváltozás 

(veszteség/többlet)

Évközi változás a 2013. évről 
áthúzódó és a 2014. évi 

készletcsere ügyletek kapcsán 
(beszerzés-értékesítés egyenlege)



13 

Ezt követően az éves nettó import mennyiségét 365-tel osztva megkapjuk az átlagos egy napra jutó nettó 
import mennyiségét, s ennek kilencvenszerese határozza meg a készletezési kötelezettséget.  

A 2014. évi készletezési kötelezettség meghatározáshoz szükséges nettó import számításhoz szükséges 
2013. évi adatokat a 6. számú táblázat részletezi.  

6. táblázat 
A 2014. évi folyékony szénhidrogén készletezési kötelezettség számítása és teljesülése  

 

A 2013. évi nettó import 3 990 ktonna volt kőolaj-egyenértékben kifejezve, amely alapján a 90 napos 
készletezési kötelezettség a 2014. április 1. - 2015. március 31. közötti, törvény által előírt időszakra 
összesen 984 ktoe volt. A 2014. április 1-jei készlet 104 napi nettó importnak felelt meg. 

Az Igazgatótanács felhatalmazása alapján az MSZKSZ az év elején megvizsgálta a 90 nap feletti 
mennyiség alternatív hasznosítási lehetőségét és a 2014. év második negyedévére „ticket”7 szerződést 
kötött az olaszországi IES céggel 110 ktonna kőolajra, amely mennyiséget a 2014 tavaszán eszkalálódott 

                                                   
7 A Kt. lehetőséget ad arra, hogy az EU más tagállamai Magyarország területén miniszteri jóváhagyás mellett biztonsági készletet tároljanak. 
Az ebből adódó lehetőséget kihasználva a Szövetség „ticket” ügylet keretében Olaszország részére biztosított kőolaj biztonsági készlet feletti 
rendelkezési jogot. Vészhelyzet esetén a szerződésben meghatározott feltételek mellett a fizikai hozzáférést is biztosítani kell a szerződő 
fél részére. 

Finomítói alapanyag kt
a Finomítói alapanyag import 5 714
b Finomítói alapanyag export 75
c Finomítói alapanyag készletváltozás 4

a-b+c 5 643

Kőolajtermékek kt
d Kőolajtermék import 1 453
e Kőolajtermék export 2 641
f Kőolajtermék készletváltozás 12

d-e+f -1 176

Vegyipari benzin kihozatal számítása kt
h1 Vegyipari benzin termelés 842

h2
Vegyipari termelésből a finomításba visszajövő 
anyagáram 274

h3 Felhasznált finomítói alapanyagok 7 955
h Vegyipari benzin kihozatal (%) (h1-h2)/h3*100 7,14
g 1-h/100 0,929

Nettó import ktoe
(a-b+c)*g + (d-e+f)*1,065 3 990

A Átlagos napi nettó import 10,9
90 napnyi nettó import: A *90 984
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orosz-ukrán feszült helyzetre való tekintettel a harmadik és negyedik negyedévre lecsökkentett 30 
ktonnára. 

Az Igazgatótanács 2014 áprilisában hozott döntésének megfelelően a Szövetség 30,1 ktonna 
motorbenzin és 15,8 ktonna gázolaj beszerzését valósította meg a második félévben, ezzel a 2014. 
december 31-i zárókészlet mennyisége 110 napi nettó importnak megfelelő szintre emelkedett.  

7. táblázat 
A 2014. december 31-i nettó zárókészletek és a készletnapok száma  

 
 

2.1.2. Földgáz 

Az MSZKSZ földgáz nyitó készlete 2014. január 1-jén 23,5 millió GJ (682,8 millió m3) volt. A Rendelet 
2013. évi módosításának megfelelően az MSZKSZ 6,8 millió GJ (200 millió m3) földgáz értékesítésére 
kötött szerződést a kijelölt földgázkereskedővel, az MVM Partner Zrt.-vel, amely mennyiségből 4,7 millió 
GJ (139 millió m3) földgáz fizikai átadás-átvétele valósult meg 2013-ban, 2,1 millió GJ (61 millió m3) 
mennyiség értékesítése áthúzódott a 2014. évre.  

A 2014 áprilisában megjelent Módosított rendeletnek megfelelően az MSZKSZ összesen 10,3 millió GJ 
(300 millió m3) földgáz visszapótlására kötött szerződést a jogszabályban kijelölt földgázkereskedőkkel, 
az MVM Partner Zrt.-vel, illetve a Magyar Földgázkereskedő Zrt-vel. A visszapótlás 2014. május-június 
időszakban megtörtént, ezzel az MSZKSZ teljesítette a jogszabályi előírásnak megfelelő készletszint 
biztosítását, amely 2014. július 1-je óta 31,7 millió GJ (920,6 millió m3). 

8. táblázat 
A Földgáz szekció készleteinek alakulása 2014-ben 

 
 

  

ktonna ktoe
490,9 424,2
718,3 775,8

1 209,2 1 200,0Összesen

Készlet napok száma 110

Nettó (immobil készletek nélküli) 
mennyiség

Kőolaj
Kőolaj termék

millió m3 millió GJ millió m3 millió GJ millió m3 millió GJ
Földgáz 682,8 23,5 237,8 8,2 920,6 31,7

Évközi változás     
(beszerzés-értékesítés 

egyenlege)

Nyitó készlet
2014.01.01.

Készlet
Záró készlet
2014.12.31.



15 

2.2. A készletek tárolása 

A Szövetség 2014. december 31-én az alábbi tárolókban tárolta készleteit: 

9. táblázat 
Kőolaj és kőolajtermék készletek  

bruttó leltár szerinti mennyisége telephelyenként (ktonna) 

 

10. táblázat 
Földgáz készlet leltár szerinti mennyisége telephely szerint 

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

Tároló Telephely Benzin Gázolaj Kőolaj
Százhalombatta 260,3
T iszaújváros 131,2
Celldömölk 30,0 66,0
Vámosgyörk 29,3 66,6
Pétfürdő 44,4 66,9
Szajol 14,3 2,7
Komárom 14,0

118,0 216,2 391,5
Százhalombatta 46,5
T iszaújváros 53,5

0,0 0,0 100,0
Tiszaújváros 88,5 109,3
Komárom 17,0 28,3
Százhalombatta
Szajol 32,0 100,9

137,5 238,5 0,0
0,0 8,3 0,0

255,5 463,0 491,5
MÁD-OIL Kft. Összesen
Mindösszesen

OPAL T artálypark 
Zrt

OPAL Tartálypark Zrt. összesen

MOL Nyrt. 

MOL Nyrt. összesen

T erméktároló Zrt.

Terméktároló Zrt. összesen

millió m3 millió GJ
MMBF Zrt. Szőreg I. 920,6 31,7

Tároló Telephely
Mennyiség 
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3. Üzemanyag jelölő és ellenőrző rendszer 

A Szövetség a 2014. évi költségvetésében azzal számolt, hogy a Kt. előírásainak megfelelően 2014. július 
1-től olyan jelölő és ellenőrző rendszert kell működtetnie, amely folyamatosan lehetővé teszi a szabad 
forgalomba bocsátott, behozott és felhasznált kőolajtermékek megfigyelését. A törvény meghatározza az 
üzemanyagok jelölésére vonatkozó főbb feltételrendszert, azonban a végrehajtáshoz szükséges 
részletszabályokat nem tartalmazza, annak megalkotására az energiapolitikáért felelős minisztert 
hatalmazza fel. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (továbbiakban: NFM) elkészítette „A kőolajtermékek ellenőrzéséhez 
és jelöléséhez szükséges rendszer működésének részletszabályairól, valamint az ellenőrző jelölő anyag 
jellemzőiről” szóló NFM rendelet tervezetét (Rendelet-tervezet), amelyet tárcaközi egyeztetés után a 
Nemzetgazdasági Minisztérium Notifikációs Központja 2013. augusztus 28-án kiküldött Brüsszelbe. A 
notifikációs eljárás elhúzódása miatt a Rendelet-tervezet nem került elfogadásra 2014-ben sem, így a 
jogalkotó a bevezetési határidőt 2015. július 1-jére halasztotta, amelynek következményeként a Kőolaj 
szekció 2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási oldalát is módosítani kellett.  

A Szövetség - a Kt.-ban előírt kötelezettségeinek eleget téve - az üzemanyag jelölő és ellenőrző rendszer 
bevezetésére 2013 tavaszán pályázatot írt ki. A pályáztatási procedúrát követően a Kt. 31. § f) pontja 
szerinti döntésre jogosult négy igazgatótanácsi tag írásban felhatalmazta a Szövetséget, hogy a pályázat 
nyertesével szerződést kössön, többek között azzal a kitétellel, hogy a szerződéskötés előfeltétele a 
Rendelet-tervezet kihirdetése.  

Az MSZKSZ a felhatalmazás birtokában megkezdte a szerződést előkészítő egyeztetéseket a nyertes 
pályázóval és már 2013. év végére e tárgyalások eredményeként kidolgozásra kerültek a Rendelet 
kihirdetését követően aláírható szerződések. A rendszer kiépítésének időigénye az előzetes információk 
szerint legalább fél év, amelyet a Kt.-ban előírt bevezetési határidő meghatározásánál, módosításánál 
mindig figyelembe kell venni. 
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4. A költségvetés teljesítése 

A Szövetség költségvetése a tagi hozzájárulási bevétel 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 (Szmt.) határozza meg. A 
törvény alapján készülő mérleg és eredmény-kimutatás struktúrája jelentősen eltér a MSZKSZ 
költségvetési tervének céljától, így a tagi hozzájárulási meghatározásánál szerepet játszó tételeken túl 
további, a Szövetség gazdálkodását teljes körűen felölelő tételeket is figyelembe vesz. Az értékelés 
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. 

4.1. A költségvetési szerkezetű eredmény alakulása 

11. táblázat 
A költségvetési szerkezetű eredmény alakulása (millió Ft) 

 

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK 276 276 - 5 000 5 000 - 5 276 5 276 -

Tagi hozzájárulási díj befizetés 15 827 17 485 110% 18 719 16 912 90% 34 546 34 397 100%

Tagi hozzájárulási díj visszaigénylés -621 -668 108% -6 582 -5 974 91% -7 203 -6 642 92%

NETTÓ TAGI HOZZÁJÁRULÁSI BEVÉTEL 15 206 16 817 111% 12 137 10 938 90% 27 343 27 755 102%

Kapott osztalék+tőkeleszállítás 3 544 750 21% 0 0 - 3 544 750 21%

Kapacitás lekötés / ticket értékesítése 0 141 - 228 224 98% 228 365 160%

Kapott kamat 100 142 142% 150 93 62% 250 235 94%

EGYÉB BEVÉTELEK 3 644 1 033 28% 378 317 84% 4 022 1 350 34%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 18 850 17 850 95% 12 515 11 255 90% 31 365 29 105 93%

Tárolási, készletkarbantartási díjak -10 446 -10 386 99% -15 282 -15 264 100% -25 728 -25 650 100%

Fizetendő kamat, egyéb költség -759 -701 92% -1 738 -1 488 86% -2 497 -2 189 88%

Akvizíciós hitelek törlesztése -395 -399 101% 0 0 - -395 -399 101%

KÉSZLETEZÉSI KÖLTSÉGEK -11 600 -11 486 99% -17 020 -16 752 98% -28 620 -28 238 99%

ÜZEMANYAGJELÖLÉS ÉS ELL. KÖLTSÉGE -3 300 0 - 0 0 - -3 300 0 0%

MSZKSZ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEI -340 -277 81% -340 -277 81% -680 -554 81%

RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN -15 240 -11 763 77% -17 360 -17 029 98% -32 600 -28 792 88%

KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY 3 885 6 363 164% 155 -774 -499% 4 040 5 589 138%

tény/tervtény tény tényéves terv éves terv éves tervtény/terv tény/terv

ÖSSZESENFÖLDGÁZ SZEKCIÓKŐOLAJ SZEKCIÓ
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A Szövetség 2014. évre szóló pénzügyi terve 4 040 millió Ft költségvetési eredményt tartalmazott. A 
költségvetési típusú eredmény tényleges összege 5 589 millió Ft, amely 1 549 millió Ft-tal meghaladja a 
tervezettet, a Kőolaj szekcióban elért 6 363 millió Ft összegű eredménynek köszönhetően. Ezzel 
szemben a Földgáz szekcióban 774 millió Ft összegű költségvetési hiány keletkezett, mivel a Közgyűlés 
által jóváhagyott, a Kőolaj szekció 2013. évben elért költségvetési többletéből áthozott 5 000 millió Ft sem 
volt elegendő a lakossági fogyasztás utáni tagi hozzájárulás visszaigénylésből eredő bevételkiesés 
fedezetére. A költségvetési hiány a Kőolaj szekcióban 2014-ben elért költségvetési többletből történő 
átcsoportosítással finanszírozható.  

4.2. Bevételek 

Az MSZKSZ költségvetési szintű összes bevétele 29 105 millió Ft volt 2014-ben, mely összeg 7 %-kal 
maradt alatta a tervezettnek, mivel a Földgáz szekció tagi hozzájárulás bevételeinek és a Kőolaj szekció 
osztalékbevételeinek tényleges összege alacsonyabb a költségvetési tervben szereplő értéknél. Az 
összes bevételből 17 850 millió Ft összeggel a Kőolaj szekció, míg 11 255 millió Ft összeggel a Földgáz 
szekció részesedik az alábbiak szerint: 

4.2.1.  Tagi hozzájárulási díj bevétel 

Az MSZKSZ Közgyűlése, illetve Igazgatótanácsa az alábbi táblázatban szereplő tagi hozzájárulási díjakat 
hagyta jóvá a 2014. évre: 

12. táblázat 
Tagi hozzájárulás mértéke 2014. évben 

 
A Kőolaj szekcióban a nettó tagi hozzájárulás bevételek 11%-kal (1 611 millió Ft) haladják meg a tervezett 
összeget a vártnál kedvezőbben alakuló üzemanyag fogyasztásnak köszönhetően.  

A Földgáz szekcióban a nettó tagi hozzájárulás bevételek 10%-kal alacsonyabbak a tervezettnél, mivel a 
földgáz fogyasztás mértéke nem érte el a tervezett szintet, s az ebből adódó bevételkiesés 1 199 millió 
Ft volt. A jelentős összegű bevételkiesés miatt a Földgáz szekció költségvetése hiánnyal zárt.   

A két szekció együttes bevétele 27 755 millió Ft, amely összességében 2%-kal meghaladja a tervezett 
összeget (27 343 millió Ft). 

Kerozin Ft / 1000 liter15 3 052 27101921 2710 19 21

Földgáz    Ft / GJ 60,5 2711 2711

Termék
Kombinált Nómenklatúra 

2014.07.01-2014.12.31
2014.01.01-
2014.12.31

Benzin típusú üzemanyagok 3300

Mennyiségi 
egység

Vámtarifaszámok
2014.01.01-2014.07.01

2710 1231 , 1241, 1245, 
1249, 1251, 1259, 1270

Ft / 1000 liter15
2710 1131, 1141, 1145, 
1149, 1151, 1159, 1170

2710 1961, 1963, 1965, 
1969

2710 19 62, 1964, 1968, 
2031, 2035, 2039

Gázolaj 3 205

Fűtőolajok 3 075

Ft / 1000 liter15

Ft / tonna

2710 1941, 1945, 1949  
2710 1943, 1946, 1947, 
1948, 2011, 2015, 2017, 

2019
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4.2.2.  Egyéb (nem tagi hozzájárulásból származó) bevételek 

A 2014. évben kapott osztalék a Kőolaj szekcióban lényegesen alacsonyabb tervezettnél, mivel az OPAL 
Zrt.-től tervezett 3 300 millió Ft nem került kifizetésre. Ezt az összeget a 2014. évben – az előzetes tervek 
szerint – bevezetésre kerülő üzemanyag jelölő rendszer költségeinek fedezetére használtuk volna fel. 
Miután a rendszer bevezetése elhalasztásra került, ezért nem vettünk fel osztalékot a társaságtól. A 
Terméktároló Zrt.-től a tervezettnél 15 millió Ft összeggel nagyobb (259 millió Ft) osztalékot számoltunk 
el, emellett a társaságnál történt tőkeleszállítás következtében 411 millió Ft nem tervezett bevételünk 
keletkezett. Szintén nem tervezett osztalék bevételt számoltunk el a Petrotár Kft.-től 80 millió Ft 
összegben. 

A Földgáz szekcióban a terveknek megfelelően osztalék bevételünk nem keletkezett. 

Az egyéb bevételek között tartjuk számon a Kőolaj szekcióban azt a bevételt, ami a készletezési 
kötelezettségen felüli kőolajkészlet egy részének „ticket” formájában történő értékesítéséből származik 
(141 millió Ft), valamint a Földgáz szekcióban, a földgáztárolóban lekötött be- és kitárolási megszakítható 
kapacitások másodlagos értékesítéséből keletkezett (224 millió Ft) bevétel. 

Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből, a tervezettnél 15 millió Ft-tal kevesebb bevétel (235 
millió Ft) származott, amelynek indoka, hogy a szabad likviditás jelentős része felhasználásra került a 
vásárolt földgáz készlet után megfizetett általános forgalmi adó átmeneti finanszírozására.  

4.3. Ráfordítások 

4.3.1. Tárolási, készlet-karbantartási díjak 

A Kőolaj szekcióban a tárolási díjak 2014. évi összege 1 %-kal alacsonyabban alakult a tervezetthez 
képest, annak köszönhetően, hogy a készlet-karbantartáshoz kapcsolódó minőségi vizsgálatok kiadásai 
kedvezőbben alakultak. A kőolaj és kőolajtermék készletek tárolására és karbantartására összesen 
10 386 millió Ft összegű költséget számoltunk el.  

A Földgáz szekcióban közel tervszinten teljesült a tárolási kiadás. A 2013. év végén módosított letéti 
szerződés következtében áttértünk a forint alapú díjfizetésre, amelynek eredményeként a kiadási oldal 
árfolyamkitettsége lényegesen mérséklődött és a tárolási kiadás összege - az augusztustól augusztusig 
terjedő időszakra vonatkozó indexálással együtt - nagy biztonsággal tervezhető volt már a költségvetés 
készítésének időpontjában. A kismértékű, 18 millió Ft összegű eltérés indoka, hogy az indexáláshoz 
használt fogyasztói és termelői árindexek végleges értékei (amely a költségvetés készítésének időpontját 
követően jelentek meg) csekély mértékben eltértek az előzetesen kiadott és a tervezéskor felhasznált 
értékektől.  

A két szekció összesített tárolási költsége 25 650 millió Ft, amely 78 millió Ft-tal alacsonyabb a 
tervezettnél. 

4.3.2.  Finanszírozási költségek 

A finanszírozási költségek legnagyobb részét a készletfinanszírozó hitelek kamatköltsége teszi ki. 2014-
ben a készletfinanszírozó hiteleink refinanszírozásakor a kedvező piaci helyzetből adódóan az előre 
kalkulált átlagkamat felárnál alacsonyabb kamatszinten sikerült megállapodni a finanszírozó bankokkal. 
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Ennek köszönhetően a kamatkiadások összege (2 189 millió Ft) – a kedvezőbb kamatfeltételek, és az 
alacsony alapkamat miatt - kisebb az üzleti tervben vártnál (2 497 millió Ft), ezen a soron 308 millió Ft 
megtakarítást értünk el.  

Az akvizíciós hitelszerződések lejártak, a 2014. I. negyedévében kifizetett két utolsó törlesztő részlettel 
(399 millió Ft), ez az összeg az árfolyamhatás miatt 4 millió Ft értékkel magasabb a tervezettnél (395 
millió Ft).  

4.3.3. Az üzemanyag jelölő és ellenőrző rendszer beruházási költsége 

A 2014. évi módosított költségvetésben 3 300 millió Ft összeget terveztünk az üzemanyag jelölés 
rendszerének kialakításához szükséges kiadások fedezetére. Mivel azonban nem jelent meg a 
részletszabályokat tartalmazó NFM Rendelet, amely a vállalkozóval történő szerződéskötés feltétele volt, 
ezért a szerződés hiányában a vállalkozó nem kezdte meg a rendszer kiépítését, így az erre a célra 
tervezett kiadási összeg nem kerül felhasználásra.  

4.3.4.  Működési költségek 

A működési kiadások jóval a tervezett összeg alatt maradtak, s mindössze a keret 81 %-át használtuk fel. 
Az összes működési kiadás tényleges 2014. évi összege 554 millió Ft volt, amely 126 millió Ft-tal 
alacsonyabb a tervezettnél (680 millió Ft).  
Ennek elsődleges indoka, hogy a személyi jellegű kiadások jelentősen csökkentek, hiszen 2014-ben 
nemcsak jóval (19 %-kal) a terv alatt alakult ennek összege, hanem mintegy 10%-kal még a 2013. évi 
kiadásokhoz képest is mérséklődött. A személyi jellegű kiadások csökkentését a részmunkaidő 
bevezetésével, valamint a feladatok átszervezésével és egy vezetői pozíció (készletezési és 
kereskedelmi vezető) betöltetlenül hagyásával értük el.  
Az igénybevett szolgáltatás soron kimutatott kiadások szintén 19 %-kal maradtak a tervszint alatt. Ezen 
a költségsoron tartjuk nyilván az MSZKSZ működéséhez igénybe vett jogi és tanácsadói szolgáltatások 
költségeit, a bérleti díjakat valamint a javítás és karbantartás költségeit.  
Az egyéb ráfordítások összege a tervezett felett alakult, abból adódóan, hogy a Szövetség egyik tagjának 
tartozása a számviteli szabályoknak megfelelően leírásra került (2,9 millió Ft).  
Az egyéb költségekben mutatkozó növekedés (1 millió Ft), a pénzügyi tranzakciós díjak miatt 
megemelkedett bankköltségekből adódik.  
A 2014-ben megvalósított jelentős informatikai beruházások kiadásait is a tervezett költségkereten (40 
millió Ft) belül tartottuk, ehhez hozzájárult még egy előre nem tervezett személygépkocsi értékesítésének 
a bevétele, így a beruházásokra tervezett összegnek mindössze 67%-át használtuk fel.  
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13. táblázat 
A fontosabb költségtényezők alakulása (millió Ft) 

 

4.4. Adózás előtti eredmény, tőketartalék 

A költségvetési struktúrán kívül eső gazdasági események (készletértékesítések, tárgyi eszköz 
beszerzések, valamint egyéb, a költségvetés keretében nem tervezett, illetve pénzmozgással nem járó 
események) figyelembe vétele nyomán kerül meghatározásra az adózás előtti eredmény. Tekintettel arra, 
hogy az MSZKSZ nem alanya a társasági adónak, ennek értéke azonos az adózott eredménnyel. 

A 2014. évi adózás előtti eredmény esetében az előzőekben említett korrekciós tételek 3 951 millió Ft 
összegű nyereséget mutatnak. Ennek eredőjeként a Szövetség 2014. évi eredménye, amely a 
tőketartalékot növeli, 9 540 millió Ft.  

A korrekciós tételeket az alábbi táblázat mutatja be részletesen: 
  

2014 2014 2014
terv tény tény/terv

Anyag – és anyagjellegű 12 5 42%
Személyi jellegű ráfordítások 475 386 81%
Igénybevett szolgáltatások 105 85 81%
Egyéb költségek 8 9 113%
Egyéb ráfordítások 40 42 105%
T árgyi eszköz beszerzés-értékesítés 40 27 68%
Összesen 680 554 81%
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14. táblázat 
2014. évi Adózás előtti eredmény/tőketartalék alakulása (millió Ft) 

 

4.4.1. Készletértékesítések, készletvásárlások és készletcserék 

A 2014. évi kőolaj és kőolajtermék készletcserének (értékesítés és vásárlás) valamint a 2013. évről 
áthúzódó készletezési kötelezettségen felüli erőművi tüzelőolaj és földgáz készlet értékesítésének a 
számviteli eredménye összesen 15 120 millió Ft.  

A Szövetség 2014-ben nagy volumenű készletcserét hajtott végre, összesen 15 ktonna motorbenzin, 61 
ktonna motorikus gázolaj és 198 ktonna kőolaj frissítése valósult meg. Ezen túlmenően 2013-ról 

T ény
Költségvetési struktúra szerinti eredmény 5 589
Készletértékesítések készletcsere eredménye 15 120
         ebből: Kőolaj értékesítés

bevétel      46 790
költség       34 286

eredmény    12 504
                    Gázolaj értékesítés

bevétel      12 791
költség       10 848

eredmény    1 943
                    Benzin értékesítés

bevétel      3 154
költség       2 679

eredmény    475
                   Erőművi tüzelőolaj értékesítés

bevétel      784
költség       586

eredmény    198
                    Földgáz értékesítés

bevétel      3 948
költség       3 948

eredmény    0
2013. évi költségvetési tartalék -5 276
Devizahitelek, devizakészlet árfolyamváltozása -5 831
T őkeleszállítás értéke -411
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyam vesztesége -10
Akvizíciós hitelek törlesztése 399
T árgyi eszköz beszerzés-értékesítés ráfordítása 25
Norma szerinti veszteség -37
Amortizáció -28
Korrekciós tételek összesen 3 951
Mérleg szerinti eredmény / tőketartalék 9 540
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áthúzódóan, a készletezési kötelezettségen felüli többletkészletből 8,5 ktonna erőművi tüzelőolaj 
értékesítésre került, valamint a jogszabályi előírásnak megfelelően 61 millió m3 földgázkészletet is 
eladtunk.  

A Módosított Rendelet szerint beszerzésre került 285 millió m3 földgáz, valamint az Igazgatótanács 
döntésének értelmében 15,8 ktonna gázolaj és 30,1 ktonna motorbenzin. A kiugróan magas számviteli 
eredmény a készletcserék és értékesítések jelentős nagyságrendjével indokolható, ugyanis a 
készletcserék és értékesítések számviteli elszámolása során az értékesített készletek eladási ára 
bevételként jelentkezik, a költségoldalon pedig az értékesített készletek elszámoló áras nyilvántartási 
értéke jelenik meg. A kettő különbözete pedig számviteli szempontból eredmény, ezért növelő tételként 
kell figyelembe venni. 

 
4.4.2.  2013. évi költségvetési tartalék 

A 2013. évről áthozott 5 276 millió Ft költségvetési tartalékot a 2014. évi költségvetésben bevételként 
vettük figyelembe, de számviteli szempontból ez nem elszámolható, ezért ez az összeg csökkenti a 
számviteli eredményt. 

4.4.3. Deviza hitelek árfolyamnyeresége (vesztesége) 

Az év közben (refinanszírozáskor) elszámolt és az év végi fordulónapi árfolyamra történő átértékeléskor 
könyvelt árfolyam különbözet összességében 2014-ben 5 831 millió Ft árfolyamveszteséget jelent.   

4.4.4. Tőkeleszállítás értéke 

A Terméktároló Zrt.-ben 2014. május 5-i időpontban tőkeleszállítás történt, ez az összeg - a Szövetség 
részesedésének figyelembe vételével - 411 millió Ft, visszafizetésre került. Ez a tétel növeli a 
költségvetési eredményünket, viszont számvitelileg az eredmény-kimutatásban nem tekinthető 
árbevételnek. 

4.4.5. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyam vesztesége 

Az MMBF Zrt. könyvelése 2010-2014. közötti években EUR devizában történt. 2015. január 1-től ismét 
visszatértek a Ft-ban történő könyvelésre, így a részesedésünk EUR-ban kifejezett összege a 2014. 
december 31-i árfolyamon Ft-ra váltódik át. Ennek folytán 10 millió Ft árfolyam veszteséget számoltunk 
el, ami a számviteli eredményt csökkenti. 

4.4.6. Hiteltörlesztés 

Az IPR Vámosgyörk Zrt. és a PTT KFt. akvizíciójára 2006-ban felvett hitelekből a 2014. év során összesen 
399 millió Ft összegű tőketörlesztést hajtottunk végre.  

A törlesztés a finanszírozás költségei között került figyelembe vételre, mivel tényleges készpénzkiadást 
jelent. Számvitelileg viszont a hiteltörlesztés nem költség, hanem a mérlegben kötelezettség csökkenést 
jelent. 
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4.4.7. Tárgyi eszköz beszerzés 

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

4.4.8. Norma szerinti veszteségek elszámolása 

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

15. táblázat 
Veszteségnormák 

 

A kőolaj és kőolajtermék készletek tárolása, mozgatása során keletkező veszteségek a Szövetség 
vagyonát csökkentik. Az év végi készlet leltárak alapján, a 2014. évben alkalmazott elszámoló árakkal 
kalkulált veszteség 37 millió Ft, amely összeg a számviteli eredményt csökkenti. 

4.4.9. Amortizáció 

Az amortizáció számvitelileg költség, de mivel készpénzkiadást nem jelent, a költségvetési struktúrának 
nem eleme. A 2014. évre 28 millió Ft amortizációt számoltunk el. 
  

télen

nyáron

télen

nyáron

PM rendelet (%/hó)1 0,10 0,20 0,05 0,10 3,00

MSZKSZ (%/év) 0,30

PM rendelet (%/hó)1 0,03 0,08 0,015 0,04 2,00

MSZKSZ (%/év) 0,30

PM rendelet (%/hó)1 0,03 0,08 0,015 0,04 2,00

MSZKSZ (%/év) 0,30

Megjegyzések:
1a jövedéki termékek veszteségnormáiról szóló 43/1997. (XII.30.) PM rendelet
2 A PM rendelet szerint % /hó értendő, míg az MSZKSZ által megengedett veszteség egy eseményre (töltés, lefejtés, 
homogenizálás, stb.) vonatkozik

Manipuláció 2

Merevtetős Úszótetős 

3. Fűtőolajok

Termékkategória

0,15

1. Benzinek
0,215

2. Gázolaj, kerozin
0,15

Tárolás föld feletti 
tartályokban
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5. A Szövetség 2014. évi mérlege, pénzügyi helyzete 

5.1. A Szövetség 2014. évi mérlege 

A mérleg eszköz- és forrásoldalának év végi értéke 319 622 millió Ft. A befektetett eszközök értéke 27 
454 millió Ft, amely zömmel a különböző társaságokban lévő MSZKSZ részesedések nettó értéke. 

A forgóeszközök értéke 288 332 millió Ft, melyből a készletek nyilvántartási értéke 271 692  millió Ft. A 
követelések értéke 10 606 millió Ft, a pénzeszközöké pedig 6 034 millió Ft volt. 

A Szövetség forrásain belül a saját források értéke 200 437 millió Ft, amely az előző évek nyereségéből 
és a 2014. évben kimutatott számviteli eredményből tevődik össze.  

A kötelezettségek értéke 119 120 millió Ft. Ezen belül 40 555 millió Ft rövidlejáratú kötelezettség, 
amelynek túlnyomó része (38 102 millió Ft) a rövidlejáratú hitelek összege és a hosszúlejáratú hitelek 
éven belül esedékes része. A szállítói állomány 1 266 millió Ft volt, a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni 
kötelezettség 1 035 millió Ft, mely teljes egészében szállítói kötelezettség. 

A passzív időbeli elhatárolás értéke 64 millió Ft, mely összeg legnagyobb részét a kapacitás lekötési 
díjbevétel 2015-re vonatkozó hányada teszi ki. 

A Szövetség 2014. évi mérlegét és eredmény kimutatását a beszámoló tartalmazza. 

5.2. A Szövetség pénzügyi helyzete, likviditása 

A mérleg adataiból és az azt elemző Kiegészítő mellékletekből megállapítható, hogy a Szövetség 
pénzügyi helyzete összességében és az egyes lejárati időhorizontokon vizsgálva stabil. A készletek 
értékesítéséből származó bevételek átmeneti befektetése (betétben történő elhelyezése), valamint a 
feszesebb gazdálkodás eredményeképpen a Szövetség stabil likviditása biztosított volt. 

A készletek december 31-i elszámoló áron számított (nyilvántartási) értéke, mintegy 271 692  millió Ft. A 
készleteket ténylegesen 370 millió EUR (116 667 millió Ft)8 tőkeösszegű hitelállomány finanszírozza. E 
készletek december 31-i piaci értéke 270 822 millió Ft volt.  
   

                                                   
8 2014. december 31-i MNB árfolyamon számolva 
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16. táblázat 
Az MSZKSZ hitelállományának alakulása 2014. december 31-én 

 

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

17. táblázat 
Az MSZKSZ pénzügyi helyzetének főbb mutatói 

 

 
 

 

  

Deviza hitelek Kamatláb Átlag kamatfelár Hitelkeret Igénybevétel

Készletfinanszírozó hitelek EURIBOR 1,89 381,5 370,5

millió EUR összesen 381,5 370,5

millió HUF összesen 120 130,5 116 666,7

2011 2012 2013 2014 2014/2013 
változás

Saját tőke aránya
      Saját tőke                                   %           42 58 69 63 91
    Összes forrás
Likviditási mutató
    Pénzeszközök+követelések        % 61 35 43 41 95
  Rövid lejáratú kötelezettségek                 
Eladósodottság mértéke
  Kötelezettségek+passzív elhatárolás 1,36 0,74 0,45 0,59 1,33
               Saját tőke
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6. A MSZKSZ érdekeltségű vállalkozások 2014. évi gazdálkodása 

6.1. A MSZKSZ részesedésével működő vállalkozások 

A Szövetség részesedései az alábbi táblázat szerint alakulnak. 

18. táblázat 
Az MSZKSZ résztulajdonában lévő vállalkozások (2014. december 31.) 

 

A Szövetség számára a tároló társaságokban történt befektetései révén egyrészt lehetőség nyílik a 
társaságok irányításában való részvételre, szakmai kontrollra, másrészt hosszú távon stabil, kiemelkedő 
jövedelmezőségű és osztalékot fizető társaságok résztulajdonosává válva, közvetve aktív szereplője a 
tároló-piacnak. Az MSZKSZ résztulajdonú társaságok főbb jellemzői a következőkben kerülnek 
bemutatásra. 

6.1.1. Tároló társaságok 

OPAL Tartálypark Zrt. 

A társaság jegyzett tőkéje 4 milliárd Ft. 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 480 ezer m3 kőolaj és a Pétfürdőn megépült 2 db 20 000 
m3 tartály üzembe helyezésével együtt 380 ezer m3 üzemanyag tárolására alkalmas tartálykapacitással 
rendelkezik öt telephelyen. 

MMBF Biztonsági Földgáztároló Zrt. 

A társaságot a Szövetség 2006-ban 1 milliárd Ft alaptőkével alapította azzal a céllal, hogy az Fbkt.-ból a 
Szövetségre háruló kötelezettségek teljesítését, mint projekt- illetve később tároló társaság tegye 
lehetővé. 

A társaság többségi tulajdonának (62%) 2007-ben MOL Nyrt. részére történő értékesítését követően, két 
lépésben került sor tőkeemelésre.  

A MOL Nyrt. mint eladó, valamint az MFB Zrt. és az MSZKSZ mint vevők között létrejött részvény 
adásvételi-szerződés alapján 2013. december 30-i hatállyal a társaság többségi tulajdonosa (51 %) az 
MFB Zrt. lett, egyúttal az MSZKSZ a tulajdoni hányadát 27,54 %-ról 49 %-ra emelte. 

A tároló e 2009. december 15. óta - a letéti szerződésnek megfelelően - 1 200 millió m³ biztonsági 
földgázkészlet tárolására alkalmas. A Módosított rendelet értelmében 2014. július 1-jét követően a készlet 
szint mértéke 920,6 millió m³. 

OPAL Tartálypark Zrt. 100,0 13 552
ÁMEI Zrt. 63,6 140
MMBF Földgáztároló Zrt. 27,5 12 751
Terméktároló Zrt. 25,9 8
Petrotár Kft. 20,0 40
Összesen 26 491

Társaság neve MSZKSZ tulajdoni 
hányad (%)

Befektetés értéke 
(millió Ft)
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Terméktároló Zrt. 

A MOL Nyrt. és a MSZKSZ által alapított Társaság 1 620 millió Ft alaptőkéjét 2014-ben – tőkekivonással 
– 32,4 millió Ft-ra csökkentették a részvényesek. Az alaptőke csökkentésének oka az volt, hogy a 
Társaság nem tud magas hozamon befektetni, illetve, hogy a Társaság működése hosszú távon stabil és 
pénzügyileg biztosított, így nem indokolt magas összegű alaptőke tartása. Az MSZKSZ százalékos 
részesedése továbbra is 25,9 %, jelenleg 8,4 millió Ft.  
A Társaság alapítását követően 330 ezer m3 tárolótér létesült Tiszaújvárosban és Szajolban. Az MSZKSZ 
a társasággal kötött letéti szerződés szerinti minimum kapacitást, azaz 470 ezer m3 kapacitást vett 
igénybe 2014-ben a MOL Nyrt-től bérelt tartálykapacitásokat is figyelembe véve.  

Petrotár KFt. 

A Petrodyne-Pét Kft., a MSZKSZ és az Extercom Kft. által létrehozott Petrotár Kft. megalakulásakor 
800 millió Ft alapító tőkével rendelkezett, amelyből az MSZKSZ részesedése 30%, azaz 240 millió Ft volt. 
Többszöri tulajdonosváltozások után jelenleg a társaságban az MSZKSZ és a Petrotár Invest Tanácsadó 
Kft. a tulajdonos. 
A Petrotár Kft. jelenleg 43 ezer m3 tárolókapacitással rendelkezik és csekély mennyiségben kereskedelmi 
tárolási tevékenységet végez. A társaság 2008-ban 100 millió Ft értékű tőkeemelést hajtott végre, 
amelyben az MSZKSZ nem vett részt, ezáltal a Szövetség tulajdoni hányada 20%-ra csökkent.  
A társaság és az OPAL Tartálypark Zrt. – megszüntetve a közöttük fennálló szolgáltatási és üzemeltetési 
szerződést – 2011. december 30-án kapacitás lekötési és üzemeltetési szerződést kötött egymással az 
OPAL Tartálypark Zrt. pétfürdői telepéhez kapcsolódó ki- és betárolási feladatok elvégzésre, valamint a 
társaság tulajdonában lévő közúti töltő kapacitásának 1 évre, a vasúti töltő-lefejtő kapacitásának pedig 
10 évre történő lekötésére 2012. január 1-jétől.  

6.1.2. ÁMEI Zrt. 

Az ÁMEI Zrt. az ásványolaj termékek minőségvizsgálatára szakosodott intézet. A társaság alaptőkéje 
2009-ben az OPAL Zrt. 70 millió Ft pénzbeli befektetése révén 220 millió Ft-ra emelkedett. Az új befektető 
31,8 % tulajdoni hányaddal rendelkezik, az MSZKSZ részesedése 63,6 %-ra, a Magyar Ásványolaj 
Szövetség 4,6 %-ra csökkent. 
Az ÁMEI Zrt. esetében a befektetés elsősorban stratégiai jellegű, hiszen az MSZKSZ meghatározó 
többségi tulajdona révén az ÁMEI Zrt. független státusza biztosított, így transzparens módon 
tevékenykedő, akkreditált minőségellenőrző szervezetként működhet.  

6.2. A társaságok 2014. évi gazdálkodása, pénzügyi helyzete 

A tároló társaságok 2014. évi teljesítményéről rendelkezésre álló adatok és információk alapján 
rögzíthető, hogy a vállalkozások szerződéses kötelezettségeiknek eleget tettek. A felvett hitelek terheinek 
fizetése folyamatos, pénzügyi helyzetük megfelelő.  
A tavalyi évben a Terméktároló Zrt. 259 millió FT, a Petrotár KFt 80 millió FT osztalékot fizetett a 2013. 
évi üzleti éve után az MSZKSZ részére, a tulajdoni arányának megfelelően. A vállalkozások 2014. évi 
gazdálkodása az előzetes terveknek megfelelően alakult. A társaságok eredményének, illetve saját 
tőkéjének alakulását a Kiegészítő Melléklet tartalmazza. 
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7. A Szövetség 2014. évi ellenőrzési tevékenysége 

Az MSZKSZ ellenőrzési tevékenysége az alábbi két fő területet foglalja magában:  

 a Szövetség tevékenységének alapvető bevételi forrását biztosító tagi hozzájárulás 
teljesítésének ellenőrzése abból a szempontból, hogy annak meghatározása és fizetése 
megfelel-e a Kt. és az Fbkt., valamint az Alapszabály előírásainak. 

 a Szövetséggel szerződéses kapcsolatban lévő tároló társaságoknál és azok telephelyein 
folytatott ellenőrzések a tárolási szerződésekben rögzített feltételek teljesítésére, a Szövetség 
tulajdonában lévő biztonsági készletek mennyiségének és minőségének megőrzésére, a 
megőrzést biztosító széleskörű műszaki, biztonságtechnikai, környezetvédelmi tárolás 
feltételeinek megteremtésére és fenntartására terjednek ki. 

7.1. Tagi hozzájárulás fizetés teljesítésének ellenőrzése 

7.1.1.  Kőolaj szekció 

2014-ben a tagdíjköteles behozott, szabad forgalomba helyezett, illetve felhasznált energetikai 
kőolajtermékek mennyisége – az MSZKSZ nyilvántartása szerint – 4 391,8 ktonna, míg a NAV által 
megküldött adatok alapján 4 412,6 ktonna volt. A két nyilvántartás közötti eltérést (0,47%) a liter és a 
tonna közötti átváltás eltérő módszertana és a váltószámoknál alkalmazott kerekítés, valamint a NAV 
adatszolgáltatásában megjelenő igazoltan megsemmisített kőolajtermékek indokolják.  

Az Kőolaj szekció tagjai 2014-ben 4 391,8 ktonna kőolajtermék után (nettó) 16 817 millió Ft tagi 
hozzájárulást fizettek az MSZKSZ számára, amely a 2014. évre tervezett bevételt (15 206 millió Ft) 11%-
kal meghaladja és az előző évben realizált bevételt is 1 611 millió Ft-tal lépi túl. 

A tagvállalatok 173,2 ktonna kőolajtermék után igényeltek vissza összesen 668 millió Ft tagi 
hozzájárulást. A visszaigénylések döntő hányada a nemzetközi forgalomban közlekedő légi járművek 
üzemeltetését biztosító kőolajtermékek után történt, kisebb hányada a Magyar Honvédség által 
felhasznált repülőgép üzemanyag, illetve nem energetikai célú felhasználás.  

2014-ben egy tagvállalatunk részére fizetési felszólítás, valamint négy tagvállalat esetében késedelmi 
kamat kiszabásáról szóló levél kiküldésére került sor összesen 13 ezer Ft értékben. Az MSZKSZ-nek a 
Kőolaj szekcióban működő tagvállalataival szemben 90 napon túli, lejárt követelése nincs. 

7.1.2.  Földgáz szekció  

A Földgáz szekció tagjai a végső felhasználók számára értékesített és a külföldről saját felhasználásra 
behozott földgáz hőmennyisége után kötelesek tagi hozzájárulást fizetni. Az MSZKSZ nyilvántartása a 
tagok által havonta tett nyilatkozatokban közölt értékesítési, illetve behozatali adatokon alapul, a tagok 
ennek megfelelően teljesítik az esedékes befizetéseiket. Az adatokat havonta egyeztetjük a 
rendszerirányítótól kapott adatokkal. 

Az MSZKSZ nyilvántartása szerint az Fbkt. hatálya alá tartozó, tagi hozzájárulás fizetési kötelezettség 
alá eső földgázfogyasztás 2014-ben 279 millió GJ (8,2 Mrd m3) volt, míg a rendszerirányítótól kapott 
adatok alapján az ország földgázfogyasztása 283 millió GJ (8,3 Mrd m3) volt. Az adatok közötti 0,49 %-
os különbség indoka a két adatbázis vonatkozási időszakában jelentkező eltérés: a rendszerirányító 
adatbázisa a hó végi jegyzőkönyvek fizikai földgáz-vételezési időpontján, míg az MSZKSZ nyilvántartása 
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a fogyasztók/felhasználók részére értékesített földgáz mennyiségére kiállított számlák esedékességi 
időpontján alapul. 

A Földgáz szekció tagjai 2014-ben a 279 millió GJ (8,2 Mrd m3) földgáz értékesítéséről tettek nyilatkozatot 
a Szövetség felé, amelynek alapján 16 912 millió Ft tagi hozzájárulás fizettek. A lakosság részére 
értékesített 98,7 millió GJ (2,9 Mrd m3) hőmennyiség után azonban a tagvállatok visszaigényelték a 
befizetett tagi hozzájárulást, ezért a bruttó díjbevétel 5 974millió Ft-tal, 10 938 millió Ft-ra csökkent.  Ez a 
nettó összeg 1 199 millió Ft-tal (10%) marad el a tervezettől (12 136 millió Ft) elsősorban a fogyasztás 
csökkenése miatt. 

2014. évben 7 tagvállalat számára került kiküldésre felszólító levél és 4 tagvállalat számára igazgatói 
határozat a nem teljesített kötelezettségekről. A Földgáz szekció tagvállalatainak 2014. december 31-én 
összesen 18 millió Ft lejárt tartozása volt, ebből 877 ezer Ft volt a 30 napon túli tartozás. A tagi 
hozzájárulást késedelmesen fizető tagvállalatok többsége egy cégcsoporthoz tartozik. A be nem fizetett 
tagi hozzájárulás és a késedelmi kamatok beszedése, a szövetségi határozatok kibocsátását követően, 
a nem fizető tagvállalatok bankszámlái terhére benyújtott hatósági átutalási megbízások teljesítésével 
történt meg. 

7.1.3. A tagi hozzájárulás fizetés hatékonyabb ellenőrzése érdekében tett intézkedések 

Az MSZKSZ és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal között 2011. november 9-én aláírt Együttműködési 
Megállapodás 4. számú melléklete lehetővé tette a két szervezet közös munkája során kialakított 
Tagnyilvántartó Informatikai Rendszer (továbbiakban: TIR rendszer) fejlesztésének folytatását. A 
papíralapú nyilatkozattétel teljes kiváltása, az elektronikus záradékolás teljes körű megteremtése 
érdekében az MSZKSZ 2014-ben a NAV fejlesztőcsapatával közösen együttműködve kifejlesztette a 
minősített elektronikus aláírás lehetőségét, a hitelesség megerősítését szolgáló elektronikus időbélyeg-
szolgáltatást, valamint az ehhez szükséges online kapcsolat kiépítését a hitelesítő szolgáltatóval. A 
tagvállalatok aktív részvétele mellett 2014 december végéig sikeresen lezajlott - a 2015 januárjával éles 
bevezetésre került - elektronikus aláíráshoz szükséges funkciók tesztelése a TIR rendszerben. A 
teszteléssel párhuzamosan megtörtént az elektronikus aláíráshoz kapcsolódó eszközök (chip-kárta, 
tanúsítvány stb.) MSZKSZ támogatással történő beszerzése a tagvállalatok által.  

Ezen fejlesztés 2015 januárjától az éles rendszerben biztosítja az elektronikus nyilatkozatbeküldés 
pontos időpontjának egyértelműségét, a beküldő személy(ek) hitelt érdemlő azonosítását, a dokumentum 
beküldésének letagadhatatlanságát és hitelességét. A minősített aláírás teljes mértékben megfelel a 
papír alapú aláírás elektronizált változatának. Az új folyamat megvalósításával a tagvállalatoknak nem 
kell papír alapon nyilatkozatot beküldeniük, a nyilatkozattételi kötelezettségüket, illetve az ahhoz kötődő 
esetleges módosítási teendőket elegendő a TIR portálon keresztül teljesíteni, és elektronikus aláírással 
hitelesíteni.  

A TIR rendszer megfelelő támogatást nyújtott - az Alapszabály 18.5. pontjához igazodva - a Tagvállalatok 
visszaigénylését alátámasztó részletes adatszolgáltatások feltöltésének lehetőségében, az adatok tételes 
összevetésében és ellenőrzésében, az esetleges eltérések feltárásában. A visszaigénylésben érintett 
Tagvállalatok az adatközlési kötelezettségüket rendben teljesítik, az informatikai rendszer által jelzett 
eltéréseket javítják. 

Az Kt. 40. § (6) bekezdése lehetővé tette az újonnan létrejövő és a tagi hozzájárulás fizetés szempontjából 
magasabb kockázati kitettségű tagvállalatoktól vagyoni biztosíték nyújtásának előírását, melyre a 2014-
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es év folyamán nem került sor. A Szövetség kockázatalapú ellenőrzési rendszerének alkalmazásával, a 
tagvállalatok helyszíni ellenőrzéseit a tagi hozzájárulás fizetési kockázatának figyelembe vételével 
végeztük. Az alacsonyabb kockázatú tagvállalatokat évente egy alkalommal, a magasabb kockázati 
kitettségű tagokat ennél gyakrabban ellenőriztük. A kockázati besorolás elkészítése során objektív 
szempontok alapján mérlegeltük a rendelkezésre álló, tagi hozzájárulás fizetés szempontjából fontos 
információkat, adatokat, valamint figyelembe vettük a kapcsolattartás és a helyszíni ellenőrzések során 
szerzett tapasztalatokat. 

7.1.4.  Kapcsolattartás az ellenőrzést támogató szervezetekkel 

A Szövetség a Kt. 40/A §-ának és a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 
16. § (6) bekezdés n) pontjának felhatalmazása alapján kapcsolatot tart a NAV-val. 2014-ben a két 
szervezet, a közösen kidolgozott és elfogadott együttműködési megállapodásban meghatározott 
feladatok megvalósítása érdekében, és a Kt. 42. § (8) bekezdésében előírt nyilatkozatok elektronikus 
úton történő hiteles, tagok által történő beküldéséhez kapcsolódó elvárások figyelembe vételével 
eredményesen dolgozott együtt. Az MSZKSZ TIR rendszerének továbbfejlesztése érdekében 
folyamatosan zajlottak a NAV Informatikai Intézetével közösen az informatikai fejlesztések. 

A Földgáz szekció tagvállalatainak ellenőrzése során jelentős segítséget nyújtott - az Alapszabály 17/A. 
8.3. pontjának felhatalmazása alapján - a nagynyomású földgázszállító rendszer üzemeltetőjével, a 
rendszerirányítóval megvalósult együttműködés. Ennek keretében, rendszeres, havi adatszolgáltatáson 
keresztül az MSZKSZ a földgázszállítási adatok tekintetében megfelelő információk birtokába juthatott. 

7.2. Tároló társaságok és tároló telepek ellenőrzése 

A MSZKSZ ellenőrzési tevékenységének másik fontos területe a biztonsági készleteknek és a tárolás 
feltételeinek a tároló társaságokkal kötött tárolási szerződésekben előírtak, valamint a vonatkozó 
törvényekben és az Alapszabályban foglaltak megfelelő teljesítése.  

2014-ben célvizsgálat keretében minden telephelyen ellenőriztük, hogy a válsághelyzet esetében igénybe 
vehető kitárolási kapacitások megfelelnek-e a tároló társaságok által jelentett adatoknak, illetve 
rendelkezésre állnak-e a kőolaj és kőolajtermékek kitárolásához szükséges eszközök, berendezések. A 
vizsgálat tapasztalatait ellenőrzési jegyzőkönyvben rögzítettük. A szokásos éves helyszíni ellenőrzések 
keretében a telephelyeken a telephely működési feltételeinek meglétét, engedélyeit, a készleteket tároló 
tartályok engedélyeit, valamint a készletek mennyiségét és minőségét ellenőriztük.  

A készletek mennyiségi ellenőrzésében jelentős támogatást nyújt a 2011. május 1. óta éles üzemmódban 
működő készletnyilvántartó informatikai rendszer, amelyből különböző paraméterek szerinti idősoros 
lekérdezések készíthetőek a készletállomány alakulásának elemzéséhez, a készletmozgások nyomon 
követéséhez. Az informatikai rendszer a tároló társaságok nyilvántartó rendszereiből napi gyakorisággal, 
automatikusan veszi át az MSZKSZ tulajdonában álló kőolaj és kőolajtermék készletek napi tartálymérési 
adatait és nyilvántartja a letéti szerződések legfontosabb paramétereit.  
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8. A Szövetség szervezete 

A Szövetség munkaszervezete a mérlegkészítés időpontjában 14 főből áll, ebből 11 fő teljes 
munkaidőben, 2 fő heti 30 órában foglalkoztatott munkatárs 1 fő GYED állományban van. A statisztikai 
átlaglétszám 2014-ben 13 fő volt. Az elmúlt évben a készletezési és kereskedelmi vezetői státusz 
megszüntetésével egy vezetővel csökkent, majd egy új vezető ellenőrrel bővült a létszám. 

9. Környezetvédelem 

A Szövetségnek a vonatkozó jogszabályok értelmében nincs olyan környezetvédelmi kötelezettségből 
adódó feladata, amely céltartalék képzését indokolná. Továbbá a Szövetség tulajdonában nincs 
veszélyes hulladék, illetve káros anyag, a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközzel nem 
rendelkezik. 

10. A Szövetség nemzetközi kapcsolatai 

A Szövetség 2014-ben folytatta a korábbi évek során megkezdett munkáját a nemzetközi kapcsolatok 
alábbi területein: 

 aktív részvétel az ACOMES és az ELABCO nemzetközi szervezetek munkájában, 
 a kormányzat szakmai támogatása az EU és IEA tagságból eredő készletezési feladatok 

teljesítésében, 
 szakmai segítségnyújtás a közép-kelet európai régió országainak az egyedi készletezési 

szisztéma jogi és szervezeti kialakításában. 

A Szövetség továbbra is részt vesz az ACOMES Benchmark Group (továbbiakban: BMG) munkájában, 
amelynek állandó témája a tagszervezetek költségelemzéseinek összehasonlítása, a finanszírozási 
megoldások, a tartály beruházások költségvizsgálata. A 2014. évi BMG ülés Budapesten, az MSZKSZ 
rendezésében került lebonyolításra. 

A Szövetség aktív közreműködésével hozzájárult Magyarország sikeres részvételéhez az IEA által, 2014 
februárjában kezdeményezett kollektív vészhelyzeti gyakorlaton. 

Budapest, 2015. április 22. 

 

 

Dr. Bártfai Béla Dávid Zsuzsanna 
vezérigazgató vezérigazgató-helyettes 
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11. Általános tájékoztató adatok 

 

Gazdálkodó egység megnevezése: Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (továbbiakban: 
Szövetség) 

Rövidített megnevezése: MSZKSZ 

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

Alapítás éve: 1993. 

Működés megkezdése: 1993. 

Szervezeti forma: egyéb társadalmi szervezet 

Alapítói vagyon (alapításkor): nulla Ft 

Tulajdonosok: nem alkalmazható 

Könyvvezetés módja: Kettős könyvvitel 

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

Mérlegkészítés időpontja: 2014. február 10. 

Eredmény kimutatás: „A” típusú, összköltség eljárás 

A beszámoló pénzneme: Ft 

Fő tevékenységi köre: A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi 
XXIII. törvényben és a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvényben 
meghatározott készletezés megvalósítása 

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

Az éves beszámoló aláírására jogosult neve, címe:  

Dr. Bártfai Béla vezérigazgató (önállóan) 
1025 Budapest, Tömörkény u. 7/B. 

Dávid Zsuzsanna vezérigazgató-helyettes (önállóan) 

1037 Budapest, Csillagszem u. 20. 
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12. Számviteli rend, számviteli politika 

 
12.1. A Szövetség könyveit és nyilvántartásait a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (Szmt.) 

meghatározottak szerint, a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági 
készletezéséről szóló 2013. évi XXIII.(Kt.) és a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. 
évi XXVI. (Fbkt.) törvényekbe foglalt eltéréseknek megfelelően vezeti. 
Működéséhez előírt és szükséges szabályzatok közül rendelkezik az illetékes miniszter által 
jóváhagyott egységes szerkezetbe foglalt Alapszabállyal, továbbá a Szervezeti és Működési 
Szabályzattal, Pénzkezelési Szabályzattal, valamint a Számviteli Politika részeként az 
Értékelési, Leltározási és Önköltség-számítási Szabályzattal. 
 

12.2. A Kt. 32.§ (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 beszámolót az Szmt. 10.§ alapján sem kell 
készítenie, függetlenül attól, hogy többségi részesedéssel rendelkezik az ÁMEI Zrt-ben, az 
OPAL Zrt-ben, mivel nem minősül vállalkozónak, hanem az Szmt. 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, amelynek a 
tartalma megfelel az Szmt. 15.§-ban foglalt alapelveknek. A Kt.35.§ (1) bekezdése értelmében 
az éves beszámolóhoz kapcsolódóan elkészítjük a költségvetés éves teljesítésének részletes 
számszerű és szöveges jelentését is. Ez az Üzleti Jelentésnek felel meg. 

 
12.3. Az adózás előtti eredmény összege, amely az adózott eredménnyel megegyező – mivel 

adófizetési kötelezettség a Kt.12.§ alapján nem merülhet fel –, a Magyar Szénhidrogén 
Készletező Szövetség Alapszabálya (Alapszabály) 11.7 pontja szerint tőketartalék összegét 
növeli.  
 

12.4. Az éves beszámoló elkészítése során alkalmazott értékelési eljárások megegyeznek az Szmt., 
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 árkülönbözet együttes összegével szerepelnek a mérlegben. A 
követelések, kötelezettségek ellenőrzöttek és egyeztetettek, értékelésük az Szmt-nek 
megfelelő. A pénzeszközök állománya kivonattal alátámasztott, rovanccsal ellenőrzött. 

 
 

12.5. A Szövetség mérlegét az Szmt.1. sz. melléklete szerinti „A” változatban, eredmény-kimutatását 
összköltség eljárással az Szmt. 2. sz. melléklete szerint, „A” változatban készíti. A Kt. 32.§ (3) 
bekezdése szerint a Szövetség eszközeit és forrásait, bevételeit és ráfordításait a kőolaj- és 
kőolajtermék készletezési, valamint a földgáz-készletezési tevékenységenként, illetve azokat a 
nem készletezési tevékenységeitől belső számvitelében elkülöníti, valamint azokat az éves 
beszámoló kiegészítő mellékletében bemutatja.  
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12.6. Az Szmt. 155.§ (2)-(3) bekezdései alapján a Szövetségnél kötelező a könyvvizsgálat. A 
Közgyűlés jóváhagyása alapján e feladatot Bartha Zsuzsanna Éva (a Magyar Könyvvizsgálói 
Kamara Budapest Fővárosi Szervezete igazolása szerint, tagsági igazolvány száma: 005268, 
sorszáma: 005237) az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. bejegyzett könyvvizsgálója látja el. A 
könyvvizsgálat éves díja 2 900 000 Ft. Az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. a Szövetség 
részére egyéb szolgáltatást nem nyújtott. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok 
ellátásáért Arató Katalin (1124 Budapest, Fodor u. 84/b., nyilvántartási száma: 132110) 
pénzügyi-számviteli vezető a felelős.  
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13. A Mérleg és Eredmény-kimutatás egyes tételeihez kapcsolódó információk 

13.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök változása (ezer Ft) 

 
 

 
A 2014-ben elszámolt értékcsökkenés teljes egészében terv szerinti lineáris leírás volt. 
  

Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték
I. Immateriális javak
1.Vagyoni értékű jogok
- Nyitó érték 2014.01.01. 48 531,9 30 558,7 17 973,2
- Növekedés 4 853,9 7 865,0
- Csökkenés 14 931,8 14 692,8
- Záró érték 2014.12.31. 38 454,0 23 730,9 14 723,1
2.Szellemi termékek
- Nyitó érték 2014.01.01. 7 812,5 6 345,0 1 467,5
- Növekedés 0,0 0,0
- Csökkenés 6 345,0 6 345,0
- Záró érték 2014.12.31. 1 467,5 0,0 1 467,5
3.Üzleti vagy cégérték
- Nyitó érték 2014.01.01. 6 101 244,9 5 246 702,7 854 542,2
- Növekedés 0,0 0,0
- Csökkenés 0,0 0,0
- Záró érték 2014.12.31. 6 101 244,9 5 246 702,7 854 542,2
II. Tárgyi eszközök
1. Ingatlanok és kapcs.j.
- Nyitó érték 2014.01.01. 29 860,1 15 565,9 14 294,2
- Növekedés 11 003,4 3 429,5
- Csökkenés 0,0 0,0
- Záró érték 2014.12.31. 40 863,5 18 995,4 21 868,1
2.Egyéb berendezések, járművek
- Nyitó érték 2014.01.01. 105 824,3 65 434,2 40 390,1
- Növekedés 26 598,3 17 139,5
- Csökkenés 27 402,6 10 878,9
- Záró érték 2014.12.31. 105 020,0 71 694,8 33 325,2

Záró érték összesen 2014.12.31. 925 926,1
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13.2. A Szövetség 2005-ben 240 000 ezer Ft (30%) összegben volt tulajdonosa az IPR Vámosgyörk 

Zrt-nek (Székhely: 3291 Vámosgyörk, Kossuth tanya 1.). 2006-ban megvásárolta az ETSHON 
S.L. 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 ezer Ft negatív üzleti érték 
halasztott bevételként került elszámolásra. 

13.3. 2006-ban a PETROTÁR Kft szétválásakor a saját tőke 58,62 %-a az újonnan alakult Péti-
Terminál Tároló  Kft-be (PTT Kft.) (Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 1/b.) került. A 
Szövetség a 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 ezer Ft pozitív üzleti érték került elszámolásra. 

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

13.5. A Szövetség 2004. évben többségi részesedéssel rendelkezett, 39 600 ezer Ft (90%) értékben 
az ÁMEI Zrt.-ben (Székhely: 2040 Budaörs, Gyár u.2.). A tulajdonosok 2005-ben alaptőke 
emelést hajtottak végre, amelynek során a Szövetség tulajdonrésze 140 000 ezer FT-ra (93%) 
emelkedett. Az OPAL Zrt. 2009-ben 70 000 ezer Ft pénzbeli betét útján 31,8 % tulajdonrészt 
szerzett a társaságban, így a Szövetség részesedése 63,6 %-ra csökkent. 

13.6. A Szövetség 2006-ban 1 000 millió Ft-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 millió Ft tőkeemelésről, amelynek 
a Szövetségre eső része 3 000 millió Ft, így a Szövetség tulajdoni hányada összesen 3 380 
millió Ft, ami 33,73 %-os részesedést jelent. A társaság – 2007. október 4-i bejegyzéssel – 
elnevezését MMBF Földgáztároló Zrt.-re módosította (Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 
79.). A 2008. július 25-i cégbejegyzéssel újabb törzstőke emelés útján a társaság jegyzett tőkéje 
22 395 millió Ft-ra emelkedett. A Szövetség hozzájárulása a tőkeemeléshez 2 786,8 millió Ft, 
ezzel a befektetés értéke 6 166,8 millió Ft-ra emelkedett, ami 27,54 %-os részesedést jelent. A 
2010. üzleti évben a társaság euró könyvvezetésre tért át, saját tőkéje pedig a jegyzett tőkéje 
fölé emelkedett. A 2011. évben a részvényeinek dematerializációjáról született döntés. A 
kerekítésből adódó eltérés kezelésére (amely a részvények névértékének összege és a jegyzett 
tőke összege között adódott volna) a tulajdonosok a jegyzett tőke csökkentéséről döntöttek, 
amely azonban nem eredményezett lényegi változást a tulajdoni hányadokban.  

A többségi tulajdonos, MOL Nyrt. 2013-ban tulajdonrészének eladásáról döntött. A MOL Nyrt. 
mint eladó, valamint az MFB Zrt. és az MSZKSZ mint vevők között létrejött részvény adásvételi-
szerződés alapján 2013. december 30-i hatállyal a társaság többségi tulajdonosa (51 %) az 
MFB Zrt. lett, egyúttal az MSZKSZ a tulajdoni hányadát 49 %-ra emelte. 
 

13.7. A Szövetség jelentős részesedéssel bír: 
− a Petrotár Kőolajterméktároló és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságban 

(Székhely: 1143 Budapest, Besnyői u.13.), ahol 2008-ban a tulajdonosok 100 millió Ft 
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 millió Ft. A társaság 2009-ben szétválással megalapította a Petrotár 
Projekt Kft-t. A szétválással az alaptőke is szétosztásra került, azonban a Szövetség 
megtartotta 20 %-os részesedését mindkét társaságban 40, illetve 20 millió Ft alaptőkével. 
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2011. február 16-án a Cégbíróság bejegyezte a Petrotár Projekt Kft. alaptőkéjének 
leszállítását 3 000 000 Ft-ra, így a Szövetség befektetett tőkéje – a 20 %-os részesedés 
megtartása mellett – 600 000 Ft-ra csökkent. A Petrotár Projekt Kft végelszámolással 
megszűnt, a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2013. február 6-i hatállyal elrendelte 
cégjegyzékből való törlését. 

− a Terméktároló Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (Székhely: 1037 Budapest, 
Montevideo u. 16/b.) 420 000 ezer Ft összegben (25,93%). A társaságban 2014. május 5-
én tőkeleszállítás történt, így a részesedés értéke 8 400 ezer Ft összegre csökkent. 

 

13.8. A „Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban” mérlegsor a következő tételeket tartalmazza: 
 

 

 

A társaságok saját tőkéjének alakulását a 2014. december 31-én az alábbi táblázat mutatja: 
 

 
  

Befektetés                                                         
(a Társaság megnevezése)

Megjegyzés

OPAL Zrt. 13 552 254 100,0% Leányvállalat
ÁMEI Zrt. 140 000 63,6% Leányvállalat
MMBF Zrt. 12 750 569 48,9% Társult vállalkozás
TERMÉKTÁROLÓ Zrt. 8 400 25,9% Társult vállalkozás
PETROTÁR Kft. 40 000 20,0% Társult vállalkozás
Összesen 26 491 223

Befektetés könyv szerinti  
értéke 2014.12.31.                     

(ezer Ft)

Tulajdoni 
hányad

Társaság                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(Adatok ezer Ft-ban)

Saját tőke

Jegyzett tőke

Tőketartalék

Eredm
ény-

tartalék

Lekötött tartalék 

Értékelési 
tartalék

Mérleg szerinti 
eredm

ény

OPAL Zrt. 18 869 785 4 000 000 3 223 14 327 763 30 000 0 508 799
ÁMEI Zrt. 635 823 220 000 7 464 384 847 0 0 23 512

MMBF Zrt.1 51 857 587 26 021 759 782 15 652 368 782 848 0 9 399 830
TERMÉKTÁROLÓ Zrt. 1 133 384 32 400 0 0 0 0 1 100 984
PETROTÁR Kft.2 1 400 685 200 000 0 1 163 216 10 668 0 26 801

12010.01.01-től a könyveket EUR devizanemben vezetik, a saját tőke elemeit az év végi MNB árfolyamon váltottuk át forintra.
2Az adatok nem véglegesek.
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13.9. Könyv szerinti készletállomány 2014. december 31-én 

 
 

13.10. A vevő követelések a mérlegzárás napjáig kiegyenlítésre kerültek. 
 

 
 

 
 

 
 

Tárolt mennyiség Készlet érték
Mennyiség 

szerinti 
megoszlás

mértékegység (ezer Ft) (%)
Kőolaj tonna 492 962,77 74 141 601 35,7
Benzin ESZ 95 15ºC-os liter 342 881 059,00 48 297 375 23,3
Gázolaj EN 590 15ºC-os liter 552 280 778,00 85 161 276 41,0
Erőművi tüzelőolaj tonna 0,00 0

207 600 252 100,0
Földgáz GJ 31 690 937,52 64 091 936

271 692 188

Egyéb követelések (ezer Ft) 2013.12.31 2014.12.31
Előlegek 6 080 6 043
Munkavállalókkal szembeni követelések 11 067 0
Helyi adók, táppénz hozzájárulás túlfizetés 6 22
Földgáz hozzájárulási díjak folyószámla 1 384 263 923 495
Kőolaj hozzájárulási díjak folyószámla 2 436 941 2 531 051
Elhatárolt, előleg technikai ÁFA 246 037 251 920
Általános forgalmi adó 2 160 038 6 086 883

6 244 432 9 799 414

2013.12.31 2014.12.31
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (ezer Ft) 3 866 394 3 835 752
01-03.havi kapacitás lekötési díj 3 814 058 3 816 501
Iroda bérleti díj, üzemeltetési költség 6 320 6 587
Biztosítási díjak 4 446 4 014
Szakmai anyagok előfizetési díja 52 154
Fénymásoló bérleti díja 0 10
Informatikai biztonsági csomag díja 316 256
Hitelbiztosítéki ügynöki jutalék 402 422
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 3 825 594 3 827 944
T icket értékesítés bevétele 27 099 7 808
Lekötött betétek kamata 13 701 0
Bevételek aktív időbeli elhatárolása 40 800 7 808



9 
 

A 2014. üzleti évben sem jövőbeni költségekre, várható kötelezettségre, sem pedig egyéb jogcímen 
céltartalék képzés szükségessége nem merült fel. 
 

13.11. A hosszú lejáratú akvizíciós célú hitelek 2014. december 31-én fennálló kötelezettségét a 
következő táblázat mutatja: 

 

 
 

13.12. A hosszú lejáratra kapott hitelek összegéből 24 561 420 ezer Ft (2015. évben lejáró rész) került 
átvezetésre a rövid lejáratú hitelek közé, az átvezetés után a rövid lejáratú hitelek mérleg 
szerinti értéke 38 101 690 ezer Ft. 

13.13. A hitelekhez kapcsolódóan alapított terhek: 
Akvizíciós hitelszerződések kapcsán a Szövetség a hitelnyújtók részére a hitelnyújtóknál 
vezetett bankszámlák tekintetében inkasszó jog alapításához járult hozzá.  
Készletfinanszírozáshoz kapcsolódó hitelszerződések kapcsán a Szövetség a hitelnyújtók 
részére a Szövetség készletezési tevékenységével összefüggésben a Szövetséggel 
szerződéses jogviszonyban álló tároló társaságok által kötött biztosításokból származó 
biztosítási bevételek, valamint készletértékesítésből származó árbevételek biztosítéki 
engedményezéséhez járult hozzá. 
További terhek: 
A Szövetség az OPAL Zrt.-ben (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 16.), amely 
társaságban a Szövetség jelenleg egyedüli részvényes, fennálló egy darab 4 000 000 000 Ft 
névértékű törzsrészvényén alapított óvadéki jog egy 2007.október 31. napján létrejött 
refinanszírozási hitelszerződés biztosítékaként. 

13.14. A szállítói kötelezettség 1 266 388 ezer Ft, és a rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt 
vállalkozással szemben sorában szereplő 1 035 211 ezer Ft. A mérlegzárásig a szállítói 
kötelezettség teljes egészében kiegyenlítésre került. 

 
13.15.  

 
 

13.16. Szövetség foglalkoztatottainak átlagos statisztikai állományi létszáma 13 fő, részükre az év 
folyamán 212 949 ezer Ft munkabér került kifizetésre. A munkavállalók részére a Szövetség 1 
590 ezer Ft béren kívüli juttatást teljesített és 2 fő részére kamatmentes kölcsönt nyújtott. A 

Hitelállomány 
2013.12.31.

Hitelállomány 
2014.12.31.

Hitel lejárat Rövid lejáratú rész

IPRV ZRT. 0,64 millió EUR 0 2014.03.20 0

PTT  KFT. 200 millió HUF 0 2014.01.20 0

Egyéb kötelezettségek (ezer Ft) 2013.12.31 2014.12.31
Adó és járulék 13 765 13 729
Kőolaj hozzájárulási díjak fölyószámla 50 542 796
Földgáz hozzájárulási díjak folyószámla 616 774 137 589
Jövedelem elszámolás 28 0

681 109 152 114
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munkáltatói kölcsönök 2014. december 31-i összege 36,9 millió Ft. A foglalkoztatottak 
mindegyike szellemi tevékenységű állománycsoportba tartozik.  

13.17. A Szövetség Igazgatótanácsa és Felügyelő Bizottsága részére tiszteletdíj címén 86 072 ezer 
Ft került kifizetésre. Részükre garancia vállalására, kölcsön, előleg folyósítására nem került sor. 

13.18. A Szövetségnek 2014-ben nem volt folyamatban lévő peres ügye.  
13.19. A Szövetségnek a vonatkozó jogszabályok értelmében nincs olyan környezetvédelmi 

kötelezettségből adódó feladata, amely céltartalék képzését indokolná. Továbbá a Szövetség 
tulajdonában nincs veszélyes hulladék, illetve káros anyag, a környezet védelmét közvetlenül 
szolgáló tárgyi eszközzel nem rendelkezik. 

13.20. Vagyoni helyzet kimutatása 

13.20.1. Eszközszerkezet változása 

 
 

13.20.2.  Forrásszerkezet változása 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megnevezés 2013.12.31 2014.12.31 Változás (%)
ezer Ft ezer Ft 2013 2014 2014/2013

Befektetett eszközök 27 868 037 27 454 030 10,1 8,6 98,5
Forgó eszközök 244 323 435 288 332 033 88,5 90,2 118,0
Aktív időbeli elhatárolások 3 866 394 3 835 752 1,4 1,2 99,2
Eszközök összesen 276 057 866 319 621 815 100,0 100,0 115,8

Megoszlás (%)

2013.12.31 2014.12.31 Változás (%)
ezer Ft ezer Ft 2013 2014 2014/2013

Saját tőke (tőketartalék) 190 896 484 200 436 954 69,2 62,7 105,0
Céltartalékok 0 0 0,0 0,0 0,0
Kötelezettségek 85 086 695 119 120 458 30,8 37,3 140,0
Passzív időbeli elhatárolások 74 687 64 403 0,0 0,0 86,2
Források összesen 276 057 866 319 621 815 100,0 100,0 115,8

Megnevezés Megoszlás (%)
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14. Cash-flow kimutatás 

Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (ezer Ft) 

 
Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (ezer Ft) 

 
 

Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (ezer Ft) 

 

Pénzeszközök változása ( I II  III): (ezer Ft) 

 
 
 
 

2013 2014
1 Adózás előtti eredmény* 44 708 888 9 229 538
2 Elszámolt amortizáció          21 410                28 434    
3 Céltartalék képzés és felhasználás 

különbözete
-47 157 0

4 Befektetett eszközök értékesítésének 
eredménye

221 -971
5 Szállítói kötelezettség változása -17 044 1 123 190
6 Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása 599 934 -528 995
7 Passzív időbeli elhatárolás változása 37 591 -10 284
8 Vevőkövetelés változása -2 176 633 1 507 503
9 Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) 

változása
-20 718 653 -51 329 983

10 Aktív időbeni elhatárolás változása -127 598 30 642
22 280 959 -39 950 926Működési cash flow (1-10 sorok)

*Korrigálva kapott osztalékkal

2013 2014
11 Befektetett eszközök beszerzése -6 631 187 343 117
12 Befektetett eszközök eladása 6 028 15 552
13 Kapott osztalék 5 531 946 338 807

-1 093 213 697 476Befektetési cash flow (11-13 sorok)

2013 2014
16 Hitelfelvétel 74 969 775 107 003 176
17 Véglegesen kapott pénzeszköz - -
18 Részvénybevonás (tőkeleszállítás) - -
19 Kötvény visszafizetés - -
20 Hitel törlesztés visszafizetés -94 122 985 -73 563 608
21 Véglegesen átadott pénzeszköz - -

-19 153 210 33 439 568Pénzügyi cash flow (16-21 sorok)

2013 2014
2 034 536 -5 813 882
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15. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet mutatói 

15.1. Vagyoni helyzet mutatói 

15.1.1. Tőkeerősség alakulása 

 

15.1.2. Idegen tőke aránya 

 

15.1.3. Tőkefeszültség mutató 

 
 

A Szövetség „0” alapítói vagyonnal jött létre. Eszközeit rövid-és középlejáratú hitelek, befektetéseit 
hosszú lejáratú hitelek finanszírozzák. 
 

15.1.4. Befektetett eszközök fedezete 

 
 

 
15.1.5.Forgó tőke alakulása 
 

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

2013.12.31 2014.12.31
Saját tőke 190 896 484 200 436 954

Összes vagyon 276 057 866 319 621 815
= 0,69 = 0,63

2013.12.31 2014.12.31
Idegen tőke 85 161 382 119 184 861

Összes vagyon 276 057 866 319 621 815
0,31= 0,37=

2013.12.31 2014.12.31
Idegen tőke 85 161 382 119 184 861
Saját tőke 190 896 484 200 436 954

0,45= 0,59=

2013.12.31 2014.12.31
Saját tőke+hosszú lejáratú kötelezettségek 228 604 054 279 002 009

Befektetett eszközök 27 868 037 27 454 030
= 10,168,20=

2013.12.31 2014.12.31
Forgóeszközök – rövid lejáratú kötelezettségek 196 944 310 247 776 630

Saját tőke 190 896 484 200 436 954
= 1,24= 1,03
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15.2. Pénzügyi likviditási mutatók 

15.2.1. Likviditási ráta 

 
 
A mutató egynél nagyobb értékei jó likviditást jelentenek. 

15.2.2. Hosszú lejáratú adósság állomány aránya 

 
 
A Szövetség non-profit jellegéből adódóan a jövedelmezőségi mutatók számításának nincs valódi 
jelentősége.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013.12.31 2014.12.31
Forgóeszközök 244 323 435 288 332 033

Rövid lejáratú kötelezettségek 47 379 125 40 555 403
= 7,11= 5,16

2013.12.31 2014.12.31
Adósságállomány 83 227 177 116 666 745

Hosszú lejáratú kötelezettségek+saját tőke 228 604 054 279 002 009
0,42== 0,36
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16. Mérleg és eredménykimutatás szekciónkénti bontásban 

 
ESZKÖZÖK folytatás 

A tétel megnevezése
Kőolaj 
szekció 

2014.12.31

Földgáz 
szekció 

2014.12.31
Összesen

1 A. Befektetett eszközök 14 222 059 13 231 971 27 454 030
2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 435 367 435 366 870 733
3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke
4 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
5 Vagyoni értékű jogok 7 362 7 361 14 723
6 Szellemi termékek 734 734 1 468
7 Üzleti vagy cégérték 427 271 427 271 854 542
8 Immateriális javakra adott előlegek
9 Immateriális javak értékhelyesbítése

10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 27 597 27 596 55 193
11 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 10 934 10 934 21 868
12 Műszaki berendezések, gépek, járművek
13 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 16 663 16 662 33 325
14 Tenyészállatok
15 Beruházások, felújítások
16 Beruházásokra adott előlegek
17 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
18 III. BEFEKTETET T PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 13 759 095 12 769 009 26 528 104
19 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 13 740 654 12 750 569 26 491 223
20 Tartósan adott kölcsön  kapcsolt vállalkozásban
21 Egyéb tartós részesedés
22 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló 
23 Egyéb tartósan adott kölcsön 18 441 18 440 36 881
24 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
25 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
26 B. Forgóeszközök 217 790 856 70 541 177 288 332 033
27 I. KÉSZLETEK 207 600 252 64 091 936 271 692 188
28 Anyagok
29 Befejezetlen termelés és félkész termékek
30 Növendék-, hízó- és egyéb állatok
31 Késztermékek
32 Áruk 207 600 252 64 091 936 271 692 188
33 Készletekre adott előlegek
34 II. KÖVETELÉSEK 6 509 940 4 095 929 10 605 869
35 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 806 455 0 806 455
36 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
37 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

38 Váltókövetelések
39 Egyéb követelések 5 703 485 4 095 929 9 799 414

ESZKÖZÖK (ezer Ft)
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40 III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 0
41 Részesedés kapcsolt vállalkozásban
42 Egyéb részesedés
43 Saját részvények, saját üzletrészek
44 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
45 IV. PÉNZESZKÖZÖK 3 680 664 2 353 312 6 033 976
46 Pénztár, csekkek 280 280 560
47 Bankbetétek 3 680 384 2 353 032 6 033 416
48 C. Aktív időbeli elhatárolások 13 529 3 822 223 3 835 752
49 Bevételek aktív időbeli elhatárolása 7 808 0 7 808
50 Költségek, ráfordítások aktív  időbeli  elhatárolása 5 721 3 822 223 3 827 944
51 Halasztott ráfordítások

52 Eszközök összesen 232 026 444 87 595 371 319 621 815

A tétel megnevezése
Kőolaj 
szekció 

2014.12.31

Földgáz 
szekció 

2014.12.31
Összesen

53 D. Saját tőke 100 218 477 100 218 477 200 436 954
54 I. JEGYZETT TŐKE
55 ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
56 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)
57 III. TŐKET ARTALÉK 100 218 477 100 218 477 200 436 954
58 IV. EREDMÉNYTART ALÉK
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 jövőbeni költségekre
65 Egyéb céltartalék
66 F. Kötelezettségek 39 637 207 79 483 251 119 120 458
67 I. HÁT RASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0
68 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással 
69 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban 

lévő vállalkozással szemben
70 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
71 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 25 140 818 53 424 237 78 565 055
72 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
73 Átváltoztatható kötvények
74 Tartozások kötvénykibocsátásból
75 Beruházási és fejlesztési hitelek
76 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 25 140 818 53 424 237 78 565 055
77 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
78 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 
79 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK (ezer Ft)
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FORRÁSOK folytatás 

 
 
 

 
 

80 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETT SÉGEK 14 496 390 26 059 013 40 555 403
81 Rövid lejáratú kölcsönök
82 ebből: az átváltoztatható kötvények
83 Rövid lejáratú hitelek 12 192 541 25 909 149 38 101 690
84 Vevőktől kapott előlegek
85 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 1 260 978 5 410 1 266 388
86 Váltótartozások
87 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással 1 035 211 0 1 035 211
88 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési 
89 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 7 660 144 454 152 114
90 G. Passzív időbeli elhatárolások 2 898 61 505 64 403
91 Bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 56 332 56 332
92 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 2 898 5 173 8 071
93 Halasztott bevételek
94 Források összesen 139 858 583 179 763 232 319 621 815

EREDMÉNYKIMUTATÁS (ezer Ft)

Sor-
szám

A tétel megnevezése
Kőolaj 
szekció 

2014.12.31

Földgáz 
szekció 

2014.12.31
Összesen

1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 63 519 088 4 172 521 67 691 609
2 2 Exportértékesítés nettó árbevétele 141 249 0 141 249
3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 63 660 337 4 172 521 67 832 858
4 3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±
5 4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke
6 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) 0 0 0
7 III. Egyéb bevételek 16 826 761 10 947 354 27 774 116
8 ebből: Tagi hozzájárulás kőolaj szekció 16 817 178 16 817 178
9            Tagi hozzájárulás gáz szekció 10 937 772 10 937 772
10 5 Anyagköltség 20 525 20 525 41 050
11 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke 10 428 752 15 307 654 25 736 406
12 7 Egyéb szolgáltatások értéke 5 010 5 010 10 020
13 8 Eladott áruk beszerzési értéke 48 435 179 3 948 599 52 383 778
14 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 99 100 199
15 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 58 889 565 19 281 888 78 171 453
16 10 Bérköltség 106 475 106 474 212 949
17 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések 47 413 47 412 94 825
18 12 Bérjárulékok 40 073 40 073 80 146
19 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 193 961 193 959 387 920
20 VI. Értékcsökkenési leírás 14 217 14 217 28 434
21 VII. Egyéb ráfordítások 9 840 9 839 19 679
22 ebből: értékvesztés

23 A.
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-
IV-V-VI-VII) 21 379 516 -4 380 028 16 999 488
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EREDMÉNYKIMUTATÁS folytatás 

 
 
 
Az MSZKSZ Közgyűlése a 9/2013. (XII.18.) sz. határozatában jóváhagyta az Igazgatótanács azon 
javaslatát, hogy a 2013. évben a Kőolaj szekcióban képződő költségvetési tartalék a 2014. évi 
költségvetésben, a Földgáz szekcióban keletkező hiány fedezetét biztosítsa azzal, hogy annak 
összegével a Földgáz szekció hitelállománya megnövekszik, míg a kőolaj szekció hitelállománya 
csökken. Ezen döntés alapján 2014-ben a Földgáz szekció részaránya a teljes készletfinanszírozó 
hitelállományból 5 000 millió Ft összeggel növekedett, míg a Kőolaj szekcióé ugyanezen összeggel 
csökkent. 

 
 
Budapest, 2015. április 22. 
 
 
 
 
 

Dr. Bártfai Béla Dávid Zsuzsanna 

vezérigazgató vezérigazgató-helyettes 
 

24 13 Kapott (járó) osztalék és részesedés 338 807 0 338 807
25 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 258 807 0 258 807
26 14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
27 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
28 15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
29 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
30 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű  bevételek 142 102 92 422 234 524
31 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
32 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 94 719 61 604 156 323
33 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 575 628 154 026 729 654
34 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
35 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
36 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 700 826 1 488 032 2 188 858
37 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
38 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
39 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 2 578 789 3 418 394 5 997 183
40 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) 3 279 615 4 906 426 8 186 041
41 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) -2 703 987 -4 752 400 -7 456 387
42 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) 18 675 528 -9 132 428 9 543 101
43 X. Rendkívüli bevételek
44 XI. Rendkívüli ráfordítások 1 316 1 315 2 631
45 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) -1 316 -1 315 -2 631
46 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) 18 674 213 -9 133 743 9 540 470
47 XII. Tőketartalékba helyezett eredmény 18 674 213 -9 133 743 9 540 470
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