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  A MAGYAR SZÉNHIDROGÉN KÉSZLETEZŐ SZÖVETSÉG  
2016. DECEMBER 16-i KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI 

 

 
1/2016. (XII.16.) sz. határozat 

 

A Közgyűlés a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Felügyelő Bizottságának a Szövetség 2017. évi 
költségvetéséhez és az MSZKSZ tulajdonában álló részesedések átrendezéséhez kapcsolódó jelentését jóváhagyja. 

 

2/2016. (XII.16.) sz. határozat 
 
 

a) A Közgyűlés jóváhagyja az MSZKSZ 2017. évi üzletpolitikáját és költségvetését, valamint a tagi 

hozzájárulás 2017. január 1-jétől hatályos termékcsoportonkénti egységnyi mértékét az alábbiak szerint: 
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b) A Közgyűlés felhatalmazza az MSZKSZ Igazgatótanácsát arra, hogy a költségvetés feltételrendszerében, 

illetve a piaci folyamatokban bekövetkező tartós változás esetén, a tagi hozzájárulási díj mértékeket mind 

a feldolgozott kőolajtermékek esetében, mind a földgáz esetében maximum ±10% mértékben, 

megváltoztassa.  

c) A Közgyűlés jóváhagyja az Igazgatótanács azon javaslatát, hogy a 2016. évi költségvetésben képződő 

bevételi többlet és kiadási megtakarítás (amelynek 2016. évre várható összege 2 091 millió Ft (ebből a 

kőolaj szekció 1 220 millió Ft-tal, a földgáz szekció pedig 871 millió Ft-tal részesedik)) a kőolaj szekció 

2017. évi bevételeinek növelésére kerüljön felhasználásra.  

d) A Közgyűlés jóváhagyja az MSZKSZ 2017. évi finanszírozási tervét és felhatalmazza az Igazgatóságot, 

hogy a biztonsági készletek finanszírozásához szükséges források biztosítása érdekében maximum 486 

millió EUR összeg erejéig - a lentiekben leírtak figyelembe vételével - az MSZKSZ részéről szükséges 

kötelezettségvállalásokat megtegye, s a keretösszegen belül pályázatot írjon: 

- a 2017-ben lejáró hitelállomány refinanszírozására,  

- a 2017-ben le nem járó hitelállomány teljes egészének vagy egy részének előtörlesztésére és 

kedvezőbb feltételekkel felvett hitelekkel történő kiváltására, 

- a földgázbeszerzéshez, a készletcserékhez szükséges finanszírozási források megszerzésére. 

 

A Közgyűlés jóváhagyja, hogy az árfolyamkockázatok csökkentésének érdekében a földgázbeszerzéshez 

kapcsolódó hitelfelvétel részben vagy egészben, illetve a 2017-ben lejáró euró alapú hitelállomány 

refinanszírozása legfeljebb 50 %-ban forintban történjen, amennyiben a bankoktól beérkező ajánlatok 

alapján a forint alapú finanszírozás nem jár a költségvetésben meghatározott finanszírozási keret 

túllépésével. A Közgyűlés felhatalmazása ennek alapján a forint alapú hitelszerződések megkötésére is 

kiterjed, figyelembe véve jelen határozatba foglalt rendelkezéseket. 

A Közgyűlés rögzíti, hogy magyar forint alapú források esetén a 486 millió EUR hitelfelvételi korlát 

számítása során a pályázatok elbírálásakor az Igazgatóság a költségvetés készítésénél használt tervezési 

premisszáknál meghatározott EUR/HUF éves átlagárfolyammal jogosult számolni. 

A Közgyűlés felhatalmazza az MSZKSZ Igazgatóságát, hogy további kötelezettségvállalásként maximum 
2 Mrd Ft keretösszeg erejéig anyavállalati garanciát nyújtson, vagy azzal egyenértékű tulajdonosi 
kötelezettségvállalást tegyen a Szövetség  100% tulajdonában lévő leányvállalata, az OPAL Szolgáltató 
Zrt. által a 2017. évre tervezett beruházásaihoz  felvételre kerülő  hitel biztosítékául,  a hitelt nyújtó bankok 
számára.    
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3/2016. (XII.16.) sz. határozat 
 

A Közgyűlés akként határoz, hogy az MSZKSZ  

- a PETROTÁR Kőolajterméktároló Korlátolt Felelősségű Társaságban (1143 Budapest, Besnyői u. 13.) 
  meglévő, 40.000.000 (negyvenmillió) Ft névértékű, valamint  

- az ÁMEI Ásványolajtermék Minőségellenőrzési Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (2040 Budaörs, 
 Gyár u. 2.) meglévő 1.400 (ezernégyszáz) darab, összesen 140.000.000,- (egyszáznegyvenmillió) Ft  
 névértékű, névre szóló törzsrészvényével,  

mint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulással az OPAL Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 
Budapest, Montevideo u. 16.) alaptőkéjét a részesedések szakértő által meghatározott piaci értékével megemelje, 
amelyért ezzel megegyező névértékű részvényt kap. 

 
 


