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1 Vezetői összefoglaló 

A rendszerváltást követően a magyar energiapolitikának számos kihívással kellett 

szembenéznie szabályozási, árazási, ellátásbiztonsági, tulajdonosi szempontból. Az elmúlt 25 

év kormányzati ciklusai eltérő ideológiával és módszerekkel próbálták kialakítani az általuk 

legjobbnak vélt megoldást. Az egyes kormányok főbb intézkedései az alábbiakban 

foglalhatók össze:  

 Antall-kormány: A rendszerváltást követően a legfontosabb feladat az energetikai 

szabályozás piaci normáknak megfelelő átalakítása és a korábbi keleti függőség 

oldása volt. Elfogadásra került az új alapokat lefektető energiastratégia és 

megkezdődött a kor igényeinek megfelelő ágazati törvénykezés. A HAG vezeték 

megépítése, a nyugat-európai villamosenergia-rendszerhez való közelítés és a 

biztonsági kőolaj- és kőolajtermék-készlet megteremtése enyhítette a korábbi szinte 

kizárólagos keleti kitettséget. Előkészítette, majd kísérletet tett az állami 

energiavállalatok privatizációjára. A taxis-blokádot követően az üzemanyagok ára 

szabadárassá vált. 

 Horn-kormány: A baloldali kormány tovább erősítette a befektetőbarát piaci 

környezetet, majd erre alapozva megvalósította az energetikai nagyprivatizációt, 

amely következtében a villamosenergia- és földgázszolgáltatók mindegyike, valamint 

az erőművek többsége külföldi tulajdonba került. A privatizáció eredményeként az 

ország makrogazdasági mutatóiban trendváltozás következett be, a gazdaság 

növekedésnek indult. 

 Első Orbán-kormány: A folyamatok érdemben nem változtak, a kampányígéretek 

ellenére. A külföldi tulajdonosok képesek voltak profitérdekeiket érvényesíteni. 

Megkezdődött az EU csatlakozásra való felkészülés. Ennek keretében elfogadásra 

került a villamosenergia-piac liberalizációját szabályozó első törvény. (Kidolgozásra 

került a liberalizált földgázpiac szabályozásra vonatkozó törvénytervezet is, ezt 

azonban a kormány már nem nyújtotta be az Országgyűlés részére.) 2001-ben az 

ország csatlakozott az UCTE rendszerhez.  

 Medgyessy–Gyurcsány-kormány: Az EU csatlakozással együtt megtörtént az Unió 

jogrendjének teljes körű adaptálása. A választási kampányokban egyre inkább 

központi kérdéssé vált a lakossági földgáz ára, mellyel kapcsolatban a kormány az 

első ciklusban még mindenki számára elérhető támogatási rendszerrel tartotta 

alacsonyan az árakat a jelentősen megemelkedett világpiaci árakhoz képest, míg a 

második ciklusban már csak szociális alapon adott támogatást. Tovább nőtt a külföldi 

tulajdon: értékesítésre került a földgáz-kereskedelem és -tárolás, valamint a MOL 

még állami tulajdonban maradt részvényei is. A villamosenergia-szektorban - a 

korábbi gyakorlatot megtörve – csökkentésre kerültek az erőművi árak, az ezt követő 
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peres eljárást a magyart állam megnyerte. Ezzel megtört a piaci szereplők 

sérthetetlenségének mítosza. 

 Második–harmadik Orbán-kormány: A korábbi évektől eltérően a ciklus alatt 

markánsan erősödött az állami szerepvállalás az energiaiparban a MOL orosz 

tulajdonba került részvénypakettjének, valamint a földgázszektor visszavásárlásával. 

A lakossági energiaárak kiemelt politikai visszhang mellett nagymértékben 

csökkentek („rezsicsökkentés”).  

Az energiaszektor két meghatározó vállalatcsoportja, a MOL és az MVM privatizációs 

folyamatai között jelentős eltérések mutatkoztak, melyek a két cég későbbi stratégiájára és 

jövedelemtermelő-képességére alapvető hatással voltak. 

 Privatizációs stratégiák: Az olaj- és a villamosenergia-ipari társaságok esetében is két 

szándékot lehet azonosítani a rendszerváltást követő vitákban. Az egyik irányzat 

képviselői szerették volna minél jobban feldarabolni a korábbi trösztöket és gyorsan 

eladni azokat, míg a másik oldal az iparágak egyben tartását szorgalmazta tőzsdei 

értékesítés mellett. Az előbbi eset valósult meg az MVM-nél, azaz nem került 

összevonásra a korábbi tröszt és viszonylag gyorsan értékesítették a tagvállalatokat. 

Ezzel szemben a MOL-nak sikerült a korábbi OKGT vállalatok közel felét összevonni, 

és az új integrált társaság részvényeit a tőzsdén értékesíteni úgy, hogy az irányítás a 

cég menedzsmentjénél maradt. 

 Privatizációs bevételek: A MOL részvények értékesítése időben elhúzódott, valamint 

a privatizációs bevétel is alacsonyabb volt, mint az MVM tagvállalatainak értékesítése 

során, ahol viszonylag rövid idő alatt sikerült (1995-1997 között) nagyobb bevételt 

realizálni. 

 Hosszú távú versenyképesség: A két társaságcsoport későbbi versenyképességét a 

privatizáció módja alapjaiban befolyásolta. Az MVM elveszítette termelői 

portfóliójának nagy részét és összes végfelhasználóját, valamint az újonnan piacra 

lépő külföldi szereplőkkel számára veszteségeket okozó, kedvezőtlen szerződések 

megkötésére kényszerült. Ez lényegében fejlődését meggátolta, növekedni nem 

tudott. Ezzel ellentétben a MOL folyamatosan vezető piaci szereplő volt 

Magyarországon, képes volt megszabadulni a veszteséges lakossági gázszektortól, 

majd fokozatosan a régió legnagyobb olajipari szereplőjévé vált. 

 Vállalati érték, nyereségesség: Az elmúlt 25 évben a MOL eszközeinek értéke 

reálértéken közel a háromszorosára nőtt, míg az MVM-é szinte mindvégig konstans 

maradt, csak 2012-t követően emelkedett némileg a földgáztározók megvásárlása 

után. A villamosenergia-ipari privatizáció óta, 1997-től 2015-ig az MVM összesen  

357 Mrd Ft nyereséget ért el, a MOL ennek közel hétszeresét, 2400 Mrd Ft-ot. A MOL 

összességében négyszer több osztalékot fizetett az MVM-nél, és a 2011-es állami 
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résztulajdon vásárlás óta az államot megillető osztalékfizetés minden évben 

meghaladta az MVM-től származó bevételeket. 

Összességében megállapítható, hogy bár a villamosenergia-szektorban lezajlott 

privatizáció döntően hozzájárult az ország makrogazdasági egyensúlyának 

helyreállításához az 1990-es években, ezáltal megalapozta a későbbi gazdasági 

növekedést, ennek azonban a későbbiekben jelentős hátrányai mutatkoztak. Az MVM 

termelését és piacait elveszítve, beszorulva a nagy nemzetközi vállalatok közé, egyedül 

viselte az állami áralakítás elvárásaiból származó terheket. Ebből következően 

jövedelemtermelő képessége visszaesett, növekedni, fejleszteni nem volt képes. 

A MOL privatizációja során bár a bevételek elmaradtak a villamosenergia-ipari 

bevételektől, a társaság menedzsmentje önálló tudott maradni, a társaság integritását 

megőrizte, amely biztosította a cég nyereségtermelő képességének folyamatos javulását, 

és megalapozta a vállalat növekedését, ezáltal a cég Közép-Európa vezető olajipari 

társaságává vált. 
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2 Makrogazdasági helyzetkép 

 Nemzetközi környezet 

Az idei második negyedévben az Európai Unió gazdasága 2,4, míg az Egyesült Államoké 2,2 

százalékkal nőtt, így az amerikai gazdaság bővülési üteme továbbra is enyhén elmarad az 

unió növekedési rátájától. Az amerikai növekedés szerkezetében az elmúlt két negyedévben 

a hangsúly eltolódott a beruházás irányába. A lakossági fogyasztás növekedési üteme éves 

alapon mérve nem változott, 3,6 százalékos szinten maradt. Az éves rátát továbbra is főként 

a tartós javak vásárlásának bővülése emeli, miközben a nem tartós javak és a szolgáltatások 

fogyasztása enyhén visszaesett. A kormányzati költések volumenének mérséklődése tovább 

folytatódott, és a vizsgált két negyedév viszonylatában 0,1 százalékkal mérséklődött. Az 

Egyesült Államok gazdasági növekedésének szempontjából biztató, hogy az éves alapon mért 

beruházási volumen már harmadik negyedéve emelkedik a tavalyi három negyedéven 

keresztül tartó zsugorodást követően. Az 1,7 százalékról 3,3 százalékra emelkedő ráta főként 

az üzleti célú beruházások két éve nem látott mértékű bővülésének eredménye, melyen 

belül a nem lakhatási célú épületekbe történő befektetések volumene 8,1 százalékkal nőtt. 

Tíz negyedéve nem látott mértékben emelkedett az amerikai kivitel volumene is, bár az 

elmúlt két negyedévhez hasonlóan az import bővülési üteme továbbra is meghaladja az 

exportét. 

Az eurózóna és a teljes unió gazdasága 2011 óta a leggyorsabb ütemben nőtt az elmúlt egy 

évben a szezonálisan kiigazított és naptárhatástól megtisztított adatok alapján. Az idei 

második negyedévben az éves alapon mért bővülési ütem az eurózónában 2,3, míg az 

Európai Unióban 2,4 százalékot tett ki a szezonálisan kiigazított adatok szerint. Sem az 

Európai Unió növekedési üteme, sem annak szerkezete nem változott jelentősen az első 

negyedévről a másodikra. Az előző negyedévhez hasonlóan a második negyedévben is 

tovább emelkedett a beruházások növekedést támogató szerepe, így az amerikai 

gazdasághoz hasonlóan az unió növekedéséhez is jelentős mértékben hozzájárult az 

állóeszköz-felhalmozás az elmúlt három hónapban. Tagállami szintre lebontva a közép-

európai tagállamok többsége továbbra is az uniós átlagot meghaladó mértékben bővült. 

Szezonálisan kiigazított adatok alapján a visegrádi államok közül egyedül Csehország 

növekedési üteme emelkedett a második negyedévre (2,5 százalék), míg Lengyelországé és 

Szlovákiáé változatlan maradt (rendre 1,1, illetve 0,8 százalék), Magyarországé pedig 

csökkent negyedéves alapon (0,9 százalék). A 2004 után csatlakozott államok többségének a 

két negyedév között vett gazdasági növekedési rátája legalább 1 százalékpontot meghaladó 

mértékben bővült, amely alapján a jelentős növekedéshez minden bizonnyal az új uniós 

költségvetés keretében lehívható gazdaságösztönző támogatások is hozzájárultak. 

Úgy az USA-ban, mint az Európai Unióban tovább nőtt a foglalkoztatottak száma az elmúlt 

negyedévben. Augusztusban 4,4 százalékon állt az USA munkanélküliségi rátája, ami 
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továbbra is a Fed 5 százalék körüli természetes munkanélküliségi rátája alatt van, tehát az 

amerikai jegybank definíciója szerint az USA gazdasága elérte a teljes foglalkoztatottság 

állapotát. A gyors gazdasági növekedés hatására az Európai Unió munkanélküliségi rátája 7,7 

százalékra csökkent, amely 2008 negyedik negyedéve óta a legalacsonyabb érték. Két ország 

(Észtország és Svédország) kivételével minden tagországban csökkent a munkanélküliségi 

ráta a második negyedévben, a leggyorsabb ütemben a déli tagországokban: 

Görögországban, Spanyolországban és Horvátországban is 1 százalékpont körüli mértékben. 

A piaci várakozásoknak megfelelően az elmúlt negyedév során nem változtattak 

kamatkondícióikon a vezető jegybankok. A Federal Reserve októbertől megkezdi mérlegének 

leépítését havonta 10 milliárd dollárral, emellett várhatóan a továbbra is kedvező 

munkaerőpiaci folyamatok következtében tovább folytatja kamatemelési ciklusát. Ezzel 

szemben a Bank of England és az Európai Központi Bank döntéshozói nem határoztak az 

eszközvásárlási programok lezárásáról. Az EKB közlemény szerint a jelenlegi kamatok az 

eszközvásárlási programok lezárását követően is sokáig fennmaradnak, mivel az infláció 

várhatóan még 2019-ben is elmarad a jegybank 2 százalékos céljától a vártnál erősebb 

árfolyam következtében. A régiós jegybankok közül a Cseh Nemzeti Bank döntéshozói 

augusztusban 0,2 százalékponttal, 0,25 százalékra emelték irányadó rátájuk értékét, 

elsősorban a 2 százalékos célt meghaladó infláció következtében. 

Június és szeptember között a főbb lebegő árfolyamrendszerű valuták többsége erősödött a 

dollárhoz viszonyítva. Az euró közel 6 százalékkal erősödött a vizsgált időszakban a dollárhoz 

képest, amelynek a hátterében egyrészt az európai gazdaság vártnál jobb teljesítménye, 

másrészt pedig a Jackson Hole-i jegybankár-konferencián elhangzott beszédek álltak. Szintén 

az erősödés irányába hatott az észak-koreai konfliktus. Mindezek hatására az euró közel két 

és fél év után áttörte az 1,20-as határt. A japán jen további erősödése alapján az idei első 

negyedéves relatív változatlan árfolyam ideiglenes volt a jen két éve tartó folyamatos 

felértékelődésében, amely részben magyarázhatja a második negyedéves kedvező japán 

exportteljesítményt is. Az utóbbi hónapokban az európai tőzsdeindexek jelentős mértékben 

csökkentek: a német DAX és az európai Stoxx 600 index 4, az FTSE 100 index pedig 1,4 

százalékkal csökkent. A januárban 20 ezer pontos álomhatárt átlépő amerikai Dow Jones 

Industrial Average index növekedése tovább folytatódott, és augusztusban 22 ezer pont fölé 

is emelkedett. Az index szárnyalását továbbra is részben Trump jelentős fiskális lazítása 

támogathatja. 

Júliusban megtört a hónapok óta tartó mérséklődés az amerikai inflációban, és ismét 

kismértékű emelkedést figyeltek meg: 1,7 százalékra nőtt az amerikai infláció. Az Egyesült 

Államokkal ellentétben az Európai Unió és az eurózóna inflációs mutatója nem változott az 

elmúlt két hónapban, ugyanakkor a pénzromlás üteme júliusban alacsonyabb volt, mint az 

áprilisi szint. Júliusban 1,5 százalékos inflációs rátát regisztráltak az unióban, ami 0,5 

százalékponttal alacsonyabb az áprilisban mért értéknél. 
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A Nemzetközi Valutalap előrejelzése szerint a következő években a világ vezető gazdaságai 

közül az eurózóna és Japán költségvetési hiánya folyamatosan javulhat, így várhatóan 

mindkét gazdaságban csökkenő pályára áll az államadósság. Ezzel szemben az USA esetében 

a jelenleginél lazább költségvetési politikát és így folyamatosan emelkedő államadósságot 

prognosztizálnak. Míg Kína esetében a költségvetési politika pályáját az elkövetkező években 

várhatóan a Kínai Kommunista Párt ősszel megrendezendő 19. pártkongresszusa határozza 

majd meg. 

 Hazai folyamatok 

A magyar gazdaság 2017 II. negyedévében 3,2 százalékkal növekedett az előző év azonos 

időszakához képest. Termelési oldalról a bővüléshez, a mezőgazdaság kivételével, minden 

ágazat pozitívan járult hozzá. A szolgáltató szektor 2,8 százalékos bővülése 

1,5 százalékponttal járult hozzá a GDP növekedéséhez, elsősorban a kereskedelmi és 

vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások, valamint a szakmai, műszaki és tudományos 

tevékenységek bővülése következtében. A mezőgazdaság esetében a tavalyi kedvező 

időjárás magas kiindulási bázist jelentett, így az ágazat az idei második negyedévben 

12,9 százalékkal alacsonyabb kibocsátási szintet ért el, amely a GDP növekedési ütemét 

0,5 százalékponttal lassította. Az ipari termelés bázisidőszakhoz viszonyított 3 százalékos 

bővülése, valamint az építőipar 28,6 százalékos növekedése 0,7, illetve 0,8 százalékponttal 

támogatta a növekedést. Utóbbi az európai uniós támogatások ingadozó volumenével – 

jelenleg a felfutásával – magyarázható: az év elején megindultak az uniós támogatásokból 

finanszírozott építmény-beruházások. Emellett a Családi Otthonteremtési Kedvezmény is 

elősegítette a növekedést.  

Felhasználási oldalon a várakozásoknak megfelelően a háztartások fogyasztási kiadása és a 

bruttó állóeszköz-felhalmozás váltak a II. negyedévi bővülés fő mozgatórugójává – hasonlóan 

az I. negyedévhez. Előbbi 4,7 százalékkal, míg utóbbi 21,2 százalékkal bővült, így rendre 3,7, 

illetve 2,3 százalékponttal járultak hozzá a GDP növekedéséhez. Tovább folytatódott a 

háztartások fogyasztási kiadásainak növekedése, amely így elérte az előző év átlagos 

növekedési ütemét. A fogyasztás bővülését továbbra is a növekvő rendelkezésre álló 

jövedelem okozza, amelynek forrása a dinamikusan növekvő bérszínvonal és a rekord 

alacsony munkanélküliség. A fogyasztás növekedése tehát nem a lakosság túlzott 

eladósodásának eredménye, szemben a válság előtti időszakkal. A növekvő belföldi kereslet 

hatására a behozatal 5,1 százalékkal, míg a kivitel 3,5 százalékkal bővült az előző év azonos 

időszakához képest, így a külkereskedelem a GDP növekedési lendületét 1 százalékponttal 

lassította. A közösségi fogyasztás továbbra is a lassító tényezők közé tartozik, ugyanis az 

előző év azonos időszakához viszonyítva 0,2 százalékponttal csökkentette a GDP-növekedést. 

A munkaerőpiaci helyzet a II. negyedévben tovább javult. A szezonálisan kiigazított 

foglalkoztatás az előző negyedévhez képest 13 ezerrel, 4,42 millió főre emelkedett, amelyhez 
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a fedezetet az aktivitás növekedése adta. A munkanélküliségi ráta a szezonálisan kiigazított 

adatok alapján továbbra is 4,3 százalékon áll. Mind arányaiban, mind nagyságában csökkent 

a tartós munkanélküliek száma az első negyedévhez képest, amelyet a közfoglalkoztatottak 

számának közel 6 ezer fős csökkenése mellett sikerült elérni. A munkaerőhiánynak, a 

közszféra bérrendezéseinek és a hatéves bérmegállapodásnak köszönhetően a bruttó bérek 

2003 óta nem látott mértékben, közel 14 százalékkal emelkedetek a második negyedévben. 

Az alacsony inflációnak is köszönhetően a nettó reálkeresetek kiemelkedő mértékben, 

11,7 százalékkal emelkedtek az előző év azonos időszakához viszonyítva, amely 2002 vége 

óta a legmagasabb mért adat. 

2017 második negyedévében is folytatódott az árak emelkedése a gazdaságban: áprilisban 

2,2 százalékkal, májusban 2,1, míg júniusban 1,9 százalékkal növekedtek a fogyasztói árak. A 

harmadik negyedév első két hónapja közül júliusban 2,1 százalékos, augusztusban pedig 

2,6 százalékos volt az infláció az előző év azonos időszakához képest. Az infláció alakulásához 

jelentősen hozzájárult a Kőolaj-exportáló Országok Szövetségének (OPEC) tagországai és a 

többi olajexportáló ország által kötött és 2018 márciusáig meghosszabbított szerződés, 

amelynek következményeként az üzemanyagárak átlagosan 5,1 százalékkal emelkedtek az 

előző év azonos időszakához képest. Az árak növekedését hajtotta a dohánytermékek árának 

5,9 százalékos emelkedése, valamint a szolgáltatásoknál mért 1,5 százalékos árnövekedés is. 

A bevezetett áfacsökkentések nyomán mérséklődött a tojás és a baromfihús ára, ám a tej 

árában nem látható az intézkedés hatása. A maginfláció 2017 második negyedévében 

2 százalékot tett ki. A jegybank kommunikációja alapján az infláció 2019 elején éri el a 

kitűzött 3 százalékos célt, amelyet továbbra is nem konvencionális eszközök alkalmazásával 

kívánnak támogatni. 

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa a nyár folyamán mindhárom kamatdöntő ülésén 

egyaránt változatlanul (0,9 százalékon) hagyta az irányadó kamatát, de a 3 hónapos 

jegybanki betét 2017. szeptember végén elhelyezhető maximális szintjét 500 milliárdról 

300 milliárd forintra csökkentette. 

A Piaci Hitelprogramját az MNB a második szakasz elindításával folytatta, amelynek 

keretében a kkv-k banki hitelezéséért cserébe a jegybank kedvező feltételek mellett teszi 

elérhetővé a bankok számára a kamatcsereügyleteket és a preferenciális betéteket. Ezekkel 

az eszközökkel a bankok kamatkockázat-kezelését és likviditásmenedzselését segíti elő. A 

hitelezési vállalások – a PHP második szakaszát jelentő 2017. július 6-i tenderen – 

bankrendszer szinten 34 százalékkal emelkedtek (170 milliárdról 227 milliárd forintra). Azaz 

bankrendszer szinten ekkora összeg hitelezését vállalják a kkv-k részére. A tenderen 

összesen kilenc bank vett részt, amelyeket figyelembe véve összesen 58 százalékos volt a 

vállalt hitelezési állomány növekedése az előző, 2016-ban lebonyolított szakaszhoz képest 

(PHP első szakasz). A dinamikus vállalást tevő bankok nagyobb arányban részesülnek a 

preferenciális betételhelyezésből. 
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A jegybank a fogyasztóbarát minősítésű lakossági hitel révén egyrészt a kamatfelár 

maximálásával a banki versenyt szeretné növelni, másrészt a lakosság számára a kamatok 

fixálását teszi lehetővé a hosszabb kamatperiódusú hitelek felvételének lehetőségével. A 

bankok számára a fogyasztóbarát megjelölésű hitel nyújtása ugyan nem kötelező, de 

versenyhátrányba kerül az a bank, amelyik nem vezeti be ezt a terméket. Ezt felismerve 

számos bank már pályázott e minősítésre, és az MNB tájékoztatása szerint néhány bank 

(Erste Bank, K&H Bank, MKB Bank, OTP Jelzálogbank, Raiffeisen Bank és a CIB Bank) már 

megkapta az engedélyt. 

Legfrissebb prognózisunkban a GDP növekedésére vonatkozó előrejelzés az előző 

negyedévhez képest alig változott: 2017-re 3,8, míg 2018-ra 3,7 százalékoz növekedést 

valószínűsítünk. A bővüléshez mind idén, mind jövőre elsősorban a fogyasztás és a beruházás 

járulhat hozzá. A fogyasztás növekedését a munkaerőpiaci helyzet javulása okozza: a 

munkanélküliség csökken, a reálbérek pedig dinamikusan növekednek, amihez a minimálbér 

és a garantált bérminimum idei 25, illetve 15, valamint a jövő évre tervezett 12, illetve 

8 százalékos emelése, a szociális hozzájárulási adó idei 5 százalékpontos és jövő évre 

tervezett, a bérnövekedésre vonatkozó előrejelzésünk alapján 2,5 százalékpontos 

mérséklése, a közszféra bérrendezései, valamint az egyre több vállalatot érintő 

munkaerőhiány járul hozzá. Amennyiben a költségvetés állapota megengedi, akkor 

elképzelhető a szociális hozzájárulási adó, illetve a munkavállalókat terhelő járulékok további 

csökkentése, amely magasabb minimálbérrel és garantált bérminimummal párosulhat. Erre 

azonban csak akkor van lehetőség, ha az intézkedések mellett is tartható a 3 százalékos vagy 

még alacsonyabb hiánycél, illetve ha a GDP-arányos államadósság érdemi csökkentése is 

fenntartható. 

A II. negyedéves adatok nyomán kismértékben módosítottuk a háztartások fogyasztási 

kiadásainak növekedésére vonatkozó előrejelzésünket. Így a fogyasztás idén 4,0, míg jövőre 

3,5 százalékkal bővülhet. A beruházások növekedését több tényező is segíti: míg az állami 

beruházásokra elsősorban a 2014 és 2020 közötti uniós költségvetési ciklushoz kapcsolódó 

források lehívásának beindulása hat, addig a versenyszféra beruházásait többek között a 

társasági adó kulcsának idei, egységesen 9 százalékra való csökkentése segíti. A II. 

negyedéves adatok alapján a beruházások növekedésének volumenét 2017-re 

19,1 százalékkal növeltük, míg a magasabb bázisra való tekintettel 2018-ra 5,4 százalékra 

mérsékeltük. 

Bár a külső kereslet a II. negyedévben kedvezően alakult, az export növekedése mégis 

elmaradt a várakozásoktól és az I. negyedévben mért ütemtől. Ennek következtében az 

export bővülésére vonatkozó idei előrejelzésünket a korábbi 7,7 százalékról 6,6 százalékra 

csökkentettük, míg a 2018-as bővülést az alacsonyabb bázisra való tekintettel 5,2 százalékról 

5,8 százalékra emeltük. Előrejelzésünk szerint a versenyszféra idei beruházásai új 

kapacitásokat hoznak létre a gazdaságban, amelyek jövőre növelik az ország exportját. Az 
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export növekedésére vonatkozó várakozásaink csökkentésével párhuzamosan mérsékeltük 

az import bővülésére vonatkozó előrejelzésünket is, tekintettel az exporttermékek magas 

importigényére. Ennek megfelelően 2017-re a korábbi 9,3 százalékkal szemben az import 

8,5 százalékos bővülését várjuk, míg a 2018-ra vonatkozó prognózisunkat csak kismértékben 

módosítottuk, és így 5,8 százalékos növekedést várunk. Ez azt jelenti, hogy a belső kereslet 

(fogyasztás, beruházás) dinamikus növekedésének importigénye miatt 2017-ben a 

külkereskedelmi egyenleg a gazdasági növekedést lassítani fogja, amint azt az első két 

negyedév adatai vissza is igazolják. 2018-ban a külkereskedelmi egyenleg növekedésre 

gyakorolt hatása friss előrejelzésünk szerint nem lesz jelentős. 

Modellünk becslése szerint korábbi előrejelzésünknek megfelelően a kibocsátási rés a II. 

negyedévben is pozitív volt. 

A GDP növekedésére vonatkozó előrejelzésünket több kockázati tényező is befolyásolja. Ezek 

közül a legfontosabbak a következők: 

 A külső kereslet alakulása: a vártnál nagyobb növekedést okozhat Macron és Trump 

adócsökkentési politikájának gazdaságélénkítő hatása, míg fékezheti a bővülést az 

Európai Unió gazdaságának esetlegesen lassabb növekedése például a Brexit hatásai 

miatt. 

 Az olajár változása: az olaj árának emelkedése drágítja a termelést és rontja a magyar 

vállalkozások versenyképességét, tehát lassítja a növekedést. Ezzel szemben az 

alacsonyabb olajár a magyar gazdaság nagyobb növekedéséhez vezethet. 

 A mezőgazdasági termelés szintje: a mezőgazdaság rendkívüli mértékben ki van téve 

az időjárásnak, így az érdemben befolyásolni tudja a magyar gazdaság teljesítményét 

is. Csökkenthetik az ágazat kibocsátását az esetlegesen megjelenő állatbetegségek is. 

 A járműiparban tapasztalható leállások: egy-egy hosszabb-rövidebb ideig tartó, 

például modellváltás vagy karbantartás miatt bekövetkező leállás érezhető 

mértékben visszafogja az ipari termelést, illetve a GDP-t. 

 Munkaerőhiány: a Magyarországon tapasztalható munkaerőhiány egyre több 

ágazatot érint, miközben még mindig jelentős munkaerő-tartalék található az 

országban. A munkaerőhiány súlyosan érinti például az építőipart, így nehezíti és 

drágítja a beruházások végrehajtását is, illetve akár azok elhúzódásához is vezethet.  

Előrejelzésünk alapján a munkaerőpiac növekedése idén és jövőre is tovább folytatódik. A 

foglalkoztatottak száma 2017-ben várhatóan 4,42 millió főre emelkedik a tavalyi 

4,35 millióról, ami 2018-ban tovább növekedhet. Ezzel párhuzamosan a munkanélküliségi 

ráta a 2016-os 5,1 százalékról idén 4,3, míg 2018-ban 4,1 százalékra mérséklődik. A bérekre 

ható számos kedvező tényező hatására a nettó átlagkereset idén kiemelkedő mértékben, 

13 százalékkal, míg jövőre 8,7 százalékkal emelkedhet. Ez az inflációt is figyelembe véve 10,4, 

illetve 5,5 százalékos reálbér-növekedést jelent. 
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Az inflációra vonatkozó előrejelzésünket nem változtattuk meg az előző negyedévhez képest, 

így idénre 2,4 százalékos, míg 2018-ra 3 százalékos inflációt várunk. A maginfláció értéke 

2017-ben a korábban várt 2,2 százalék helyett 2,3 százalék lehet, míg 2018-ban az előző 

negyedéves prognózisban szereplő 3,4 százalékos várakozásunkat 2,9 százalékra korrigáltuk.  

Az infláció mértéke tehát a jegybank inflációs célját 2018-ban érheti el tartósan, amint azt 

korábbi előrejelzésünkben is vártuk. Ugyanakkor a Magyar Nemzeti Bank tájékoztatásainak 

megfelelően a monetáris kondíciók szigorítása a növekvő infláció és a negatív reálkamatok 

ellenére sem várható rövid távon, így 2018 vége előtt nem számítunk az alapkamat 

növelésére, sőt nem kizárt további nem konvencionális lazító intézkedések bevezetése sem. 

A monetáris kondíciók esetleges szigorítása kapcsán meghatározó lesz az Európai Központi 

Bank szigorításának időpontja, ám szemben az amerikai jegybank szerepét betöltő Feddel és 

a Cseh Nemzeti Bankkal, az EKB még nem kezdte el kamatemelési ciklusát. 

A folyamatosan csökkenő munkanélküliség és az emelkedő reálbérek támogatják a hazai 

gazdasági szereplők fogyasztását és beruházásait, ami jelentős adóbevétel-generáló hatással 

jár, és így nagymértékben befolyásolja a költségvetési folyamatokat is. Másrészt a 2016 

második felében meghozott döntéseknek köszönhetően az idei év egyben az adóterhek 

csökkenéséről is szól. Január 1-jétől folytatódott az általános forgalmi adó több termékkört 

érintő csökkentése, a korábbi kétkulcsost felváltotta az egykulcsos és egyben egy számjegyű 

társasági adózás, továbbá a szociális hozzájárulási adó 5 százalékponttal csökkent. E 

tényezőket is figyelembe véve – a módosított előirányzathoz viszonyítva – a 

gazdálkodószervek befizetéseinél és a lakossági befizetések során magasabb, a fogyasztási 

adók és a szociális hozzájárulási adó során alacsonyabb bevételt várunk. A kiadási oldalon a 

Start Munkaprogramhoz kapcsolódóan jelentős megtakarítást prognosztizálunk, amit a 

közfoglalkoztatásból a versenyszférába történő nagyszámú munkavállalói átlépésekre 

alapozunk. Összességében a kormányzati tervekben szerepelő, a GDP 2,4 százalékát kitevő 

hiánynál kedvezőbb, 1,8 százalékos hiánnyal számol intézetünk. Ez azt is jelenti, hogy az idei 

év lehet zsinórban a hatodik, amikor országunk teljesíteni tudja a 3 százalék alatti 

költségvetési deficit célját. A 3 százalékos hiánycél elérésére ezt megelőzően utoljára 2000-

ben volt példa. A változatlan árfolyamon számolt GDP-arányos bruttó államadósság 

tekintetében 2017 végére 71,9 százalékos szintet várunk, ami 2,2 százalékpontos csökkenést 

jelent a 2016 végi értékhez képest. 

Előrejelzésünk szerint 2018-ban is dinamikusan növekvő gazdaság jellemezheti hazánkat. A 

kormányzat és a kutatóintézetünk makrogazdasági előrejelzése közötti eltérések miatt 

viszont az adóbevételeket túlbecsültnek értékeljük. A gazdálkodószervezetek és a lakosság 

befizetéseinél ugyan nagyobb összeget várunk, azonban a fogyasztási adókat túlbecsültnek 

tartjuk. Az eltérés oka lehet, hogy 2017-re szintén eltérnek kutatóintézetünk és a Kormány 

várakozásai, ami bázisként hatással van következő évi prognózisunkra is. Folytatódik a 

szociális hozzájárulási adó kulcsának csökkentése, ami az idei évhez hasonlóan 
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bevételkiesést jelent a költségvetés számára. A bevételkiesést nagyrészt ellensúlyozni tudja a 

foglalkoztatás bővülésének, valamint a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének 

adóbevétel-generáló hatása, másrészt az alacsonyabb közterhek eredményeképp a gazdaság 

fehéredése is folytatódik. Összességében előrejelzésünk szerint – a jelenleg rendelkezésre 

álló információk alapján – az államháztartás hiánya 2018-ban a GDP 2,3 százalékát éri majd 

el, ami 0,1 százalékponttal kedvezőbb a kormányzati várakozásoknál. Kivetítésünk alapján a 

maastrichti kritériumok szerint kalkulált államadósság a GDP 70,3 százalékát éri majd el 2018 

végére. 

Magyarország befektetői megítélése javult a 2017. június elejétől szeptember elejéig tartó 

időszakban: csökkent a CDS-felár (112-ről 101 bázispontra), csökkentek a 10 éves 

állampapírhozamok (3,11-ról 2,98 százalékra), és a forint erősödött a svájci frankkal (282-ről 

261 forintra), az euróval (308-ról 305 forintra) és a dollárral (274-ről 256 forintra) szemben 

is. Fontos kiemelni még, hogy az ÁKK negatív hozam mellett bocsátott ki 

diszkontkincstárjegyet, azaz az aukción a befektetők fizettek a költségvetés finanszírozásáért. 

Az elmúlt időszakban a Moody’s a meghirdetett időpontban (2017. július 7-én) nem 

értékelte, az S&P azonban (2017. augusztus 25-én) változtatott a magyar államkötvények 

hitelminősítésén azzal, hogy pozitív kilátással látta el a jelenlegi besorolást. A piac nem várt 

felminősítést és kilátásjavítást sem a jelenlegi befektetésre javasolt kategória legalsó 

szintjéről. A pozitív kilátásra módosítás miatt nem alakult ki jelentősebb hozamváltozás a 

másodlagos piacon.  

Az államadósság devizaaránya (a lejáró és forintban megújuló devizakötvények miatt) 

jelentősen csökkent, mivel az április végi 25,2 százalék után 2017 júliusának végén 

23,2 százalékot tett ki, és az ÁKK 2017. évi finanszírozási tervében meghatározott 15–

25 százalékos sávban tartózkodik. 

Magyarország továbbra is megfelel a Greenspan–Guidotti-szabálynak, hiszen a rövid lejáratú 

devizatartozás szintjénél jelentősen magasabb (1,23) a jegybanki devizatartalékok szintje. 

A folyó fizetési mérlegen belül az áruk és szolgáltatások (szezonálisan kiigazított) egyenlege 

2017 I. negyedévében az előző negyedévhez képest 152 millió euróval, 1267 millióról 

1115 millió euróra (éves összevetésben 1503 millióról 388 millió euróval) csökkent. A 

jövedelemkiáramlás mértéke, továbbá az EU-transzferek beáramlása markánsan visszaesett 

negyedéves bázison. Az ország nettó finanszírozási képessége összességében az előző 

negyedév szintje fölé emelkedett, 5 százalék volt a GDP-arányos mutató. Idén a felfutó 

fogyasztás, az erősebb beruházások indukálta élénkebb importkereslet és a világgazdaság 

jelentősebb növekedése miatti nagyobb exportkereslet eredőjeként, valamint a tőkemérleg 

javulása miatt a nettó finanszírozási képesség növekedését várjuk. Ezt elsősorban az újra 

beinduló EU-s források okozzák. 2017-re 6,1, 2018-ra 6,8 százalékos GDP-arányos nettó 

finanszírozási képességet becslünk. 
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1. táblázat: A főbb makrogazdasági változók várható alakulása 

 2016 2017 2018 

Bruttó hazai termék (volumenindex) 2,0 3,8 3,7 

A háztartások fogyasztási kiadása (volumenindex) 4,9 4,0 3,5 

Bruttó állóeszköz-felhalmozás (volumenindex) –15,5 19,1 5,4 

Kivitel volumenindexe (nemzeti számlák alapján) 5,8 6,6 5,8 

Behozatal volumenindexe (nemzeti számlák alapján) 5,7 8,5 5,8 

A külkereskedelmi áruforgalom egyenlege (milliárd euró) 9,9 9,2 9,9 

Fogyasztóiár-index (%) 0,4 2,4 3,0 

A jegybanki alapkamat az időszak végén (%) 0,9 0,9 1,05 

Munkanélküliségi ráta (%) 5,1 4,3 4,1 

A bruttó átlagkereset alakulása (%) 6,1 13,0 8,7 

A folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP százalékában 4,9 4,1 4,4 

Külső finanszírozási képesség a GDP százalékában 5,4 6,1 6,8 

Az államháztartás ESA-egyenlege a GDP százalékában –1,8 –1,8 –2,3 

GDP-alapon számított külső kereslet (volumenindex) 1,9 2,1 2,0 
Forrás: MNB, KSH, Századvég-számítás 
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3 Energiaóriások eltérő utakon – a MOL és az MVM 1991 

és 2015 közötti működésének összehasonlítása 

 Bevezetés 

A magyar energiagazdálkodást a szocializmus évei alatt két állami tulajdonú energiaipari 

csoportosulás határozta meg. A két trösztöt a XX. század közepén hozták létre, azok a teljes 

magyar olaj-, gáz és villamosenergia-ipart lefedték. A két szervezet az Országos Kőolaj- és 

Gázipari Tröszt (OKGT) és a Magyar Villamos Művek Tröszt (MVMT) néven működött a 

rendszerváltásig, a kor politikai beállítottságához igazodva tervutasításos rendszerben a 

KGST országokkal, elsősorban a Szovjetunióval együttműködve.  

1990 után átalakításra kerültek az energetikai trösztök is, és átstrukturálásukkal megalakult a 

tanulmánysorozat tárgyát képző két új energiaóriás, a MOL és az MVM. A két új cég az eltérő 

privatizációs folyamatok, szabályozási és energiastratégiai törekvések következtében 

jelentősen eltérő utat futott be az elmúlt 25 év során. 

A MOL Rt. 1991-es megalapításakor az OKGT jogutód nélküli megszűnésével jött létre, és 

ezzel a régió egyetlen teljesen integrált olaj- és gázipari cége lett. A vállalat folyamatosan 

bővült, és az ezredforduló környékén megkezdte külföldi terjeszkedését is, amely 

eredményeképpen Közép-Európa vezető olajipari cégcsoportjává nőtte ki magát. 

Az MVM Tröszt 1992-es átalakulását megelőzően az ország egyik legnagyobb vállalata volt, 

több mint 32.000 foglalkoztatottal, hozzátartozott a villamosenergia-termelés több mint 90 

százaléka, az áramszolgáltatókkal egyetemben. A tröszti struktúrát jó részt megőrző MVM 

csoport tagvállalatainak jelentős részét értékesítették. Az MVM a MOL ellentétben kevéssé 

tudott fejleszteni, lényegében beszorult a privatizált erőművek és áramszolgáltatók közé. 

 Makrogazdasági környezet  

Az elmúlt 25 éves időszakban rendkívül heterogén volt a gazdaság teljesítménye és az ország 

energiafelhasználása, amelyek több alkalommal is trendszerűen változtak; ezek 

természetesen a vizsgálat tárgyát képező két vállalatot is közvetlenül érintették. 
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1.  ÁBR A .  A  GDP  VOLU ME NI NDEX  VÁLTOZÁ SA A  RENDSZERVÁLTÁST  KÖVETŐE N (1990=100%)  

 
Forrás: KSH 

2.  ÁBR A AZ  I NFL ÁCIÓ AL AKULÁSA  A  REND SZERVÁLTÁST  KÖ VETŐE N  

 

Forrás: KSH 

A KSH GDP adatai alapján látható, hogy a rendszerváltás utáni időszak elhúzódó gazdasági 

recesszióval jellemezhető, melyből a 90-es évek második felére tudott kilábalni a magyar 

gazdaság; az 1990-es szintre csak 1999-et követően tudott ismét eljutni. Ezt követően a 

2008-as pénzügyi világválság magától értetődő hatást gyakorolt a magyar növekedésre is, 

majd 2010 utáni időszakban lassan újrainduló növekedés megfigyelhető. A 90-es évek elején 

a recesszió éveiben az infláció nagyon magas szintre is eljutott, melynek leszorítása is 

hozzájárult a gazdasági növekedés újraindulásához. 
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Az akkori általános nézet szerint a privatizáció fontos eszköze volt a gazdaság beindításának, 

hiszen a magánosítás egyrészt fedezetet teremt az államadósság rendezésére, másrészt 

magántulajdonosok hatékonyabbak az államnál. Ez látszólag be is igazolódott, mert az 

energetikai nagyprivatizáció után (1995) mind a gazdasági növekedés, mind az infláció 

görbéje magabiztosan fejlődő gazdaságot mutatott. A 2000-es évek első fele már az 

egészséges inflációs adatok mellett telt, melyet követően a 2008-as válság újra megnövelte a 

volatilitást. A 2010-es első éveit alacsony inflációs környezet jellemezte, mely egy közel 

stagnáló gazdaságot rejtett visszafogott GDP-növekedéssel. A magyar GDP az elmúlt években 

ismét növekedő pályára állt, 2–4 százalék közötti GDP növekedési adatokkal.  

 Kőolaj-felhasználás  

A kőolajfogyasztás hazánkban az elmúlt 25 évben némileg hullámzott, összességében 

kismértékben csökkent. Ennek több összetevője lehet, a hazai járműállomány összetételének 

és nagyságának változásától kezdve a gazdaság és a hazai ipar strukturális átalakulásán át, az 

üzemanyagárak és a jövedelmek változásáig.  

3.  ÁBR A .  KŐOLA J -KITERM ELÉS ÉS  IMPO RT  MAGYARO RSZ ÁGO N 1990-2015  

 
Forrás: KSH 

Az iparág eredményességét alapvetően meghatározzák a világpiaci nyersanyag árak. Ez az 

összefüggés jól látható a Brent-árak és a MOL részvények árfolyamának alakulásán. (3. ábra) 

Az ezredfordulóig – a jelenlegihez képest - alacsony és stabil világpiaci árak voltak, a 2000-es 

évek ehhez képest már változékonyabb, növekvő árakat tapasztalunk, ami az olajipari 

vállalatok erősödését is eredményezte, ahogy ez a MOL részvény árfolyamán is nyomon 

követhető.  
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4.  ÁBR A .  A  BRE NT OLAJÁR  ÉS  A  MOL  RÉSZVÉ NYEK ALAKUL ÁSA  

 
Forrás: Századvég-számítás 

 Villamosenergia-felhasználás  

A rendszerváltás után a gazdasági recesszió következtében a villamosenergia-felhasználás 

visszaesett. A fogyasztás a kilencvenes évek közepétől a gazdasági növekedéssel együtt, de 

szerényebb mértékben emelkedett. Az iparágban egyre inkább előtérbe kerültek az 

energiahatékonysági intézkedések, melyek hatása láthatóvá válik a fogyasztási adatokon is. 

5.  ÁBR A .  A  NET TÓ V ILL AM OSE NERG I A -FO GYASZTÁS  ALAKUL ÁSA  1990-2015  KÖZÖT T  

 
Forrás: KSH 
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 Földgázfogyasztás  

A három iparág felhasználási adatai közül a földgázfogyasztás változása volt a legvolatilisebb. 

A fogyasztási trend változását 2005-ig a növekedés jellemezte, amelyet elsősorban a 

nagyszámban újonnan bekapcsolt fogyasztók eredményeztek. 2005-öt követően a fogyasztás 

csökkenésnek indult, amelyet az erőművi földgázfogyasztás visszaesése, a gázáremelések 

miatti lakossági igénycsökkenés, illetve az egyre inkább hangsúlyossá váló 

energiatakarékosság magyaráz.  

6.  ÁBR A .  A  M AGYARORSZ ÁGI  FÖL DG Á Z FOGYASZ TÁS ALAKUL ÁS A 1990-2015  KÖZÖT T  

 
Forrás: KSH 

 Magyar energiapolitika 

Az elmúlt több mint 25 év során az energiapolitikai kérdések gyakran kerültek az érdeklődés 

középpontjába, leginkább a földgáz és villamos energia áralakulása. A kormánypártok és a 

mindenkori ellenzék programjában is kulcskérdés volt a lakossági energiaár, úgy vélték ezzel 

sok szavazót tudnak megszólítani. A jobboldali és a baloldali pártok azonban eltérően 

gondolkoztak e téren, és más úton próbáltak eljutni az ideálisnak tűnő megoldáshoz. A 

baloldal alapvetően általános vagy szociális alapon járó támogatási rendszerrel próbálta 

csökkenteni az energia árát. A jobboldali kormányok ezzel szemben – akár a piaci szereplők 

rovására is – az áremeléseket fogták vissza, majd az árakat csökkentették. 

A két kormányzási ideológia nemcsak az árszabályozás terén tért el egymástól, hanem az 

energetikai társaságok tulajdonviszonyait meghatározó törekvések szempontjából is.  

A baloldali kormányok nem vetették el a piacnyitást, a privatizációs törekvéseket, és 

elősegítették a külföldi működő tőke beáramlását az energiaszektorba, a befektetők 

profitelvárásait szabályozási hátérrel is biztosították.  
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A jobboldali kormányok – különösen 2010-től kezdődően - az energiapolitika terén etatista 

szemléletben hoztak döntéseket, az állami szerepvállalást megerősítették és több társaságot 

visszavásároltak. 

 A rendszerváltás évei, Antall -kormány  

Az 1989-es rendszerváltást követően, 1990. március 25-én demokratikus választásokat 

tartottak Magyarországon, majd május 23-án megalakult az Antall-kormány, MDF–FKGP–

KDNP koalíciós támogatással.  

A rendszerváltás előtt, a szocializmus évei alatt Magyarország döntően a Szovjetunióból 

történő energiahordozó-importtal biztosította energiaigényét. Az elszámolások a KGST 

keretein belül transzferábilis rubelben, a világpiaci áraktól elszakadva történtek. Az akkori 

politikai ideológiának megfelelően nem volt elfogadott a magántulajdon, az összes 

nagyvállalat állami tulajdonban volt. Minden energiahordozó árát – beleértve  a földgáz, 

villamos energia és az üzemanyag árát is – az állam határozta meg. 

A rendszerváltás a magyar energiapolitika szempontjából alapvető változást hozott. Az 

újonnan megalakult Antall-kormánynak számos kihívással kellett szembenéznie, melyek 

közül a legfontosabbak az alábbiak voltak:  

 piaci energiaszabályozási rendszer hiánya 

 egyoldalú orosz függőség 

 rubel alapú külpiaci elszámolás 

 a nyomott lakossági energiaárak tarthatatlansága 

 kuvaiti válság, olajár-emelkedés 

 privatizációs törekvések, államadósság kezelése 

Az MDF–FKGP–KDNP koalíciós többségű parlamentnek a fenti kihívások tükrében kellett egy 

teljesen új, nemzeti érdekeket követő energiapolitikát létrehoznia.  

Az árszabályozással kapcsolatos kérdések és problémák már az újonnan választott kormány 

első évében élesen jelentkeztek, amelyek a magyar demokrácia történetének egyik 

legkomolyabb tüntetésében nyilvánultak meg, a taxisblokádban. A tiltakozást az váltotta ki, 

hogy a kormány az üzemanyagok hatósági árát világpiaci szintre kívánta emelni, ami 65 

százalékos növekedést jelentett volna. A probléma úgy oldódott meg, hogy 1991. január 1-

jétől szabadárassá vált az üzemanyagok ára. (Ezzel a megoldással a világpiaci tendenciák úgy 

érvényesülhettek, hogy a kormányzati felelősség annulálódott.) A földgáz és villamos energia 

ára hatóságilag szabályozott maradt.  

Az Országgyűlés 1993-ban fogadta el a magyar energiapolitikáról szóló 21/1993. (IV.9) 

határozatot, mely a korszerű energiaszabályozás alapelveit tartalmazta. A dokumentum főbb 

irányelvei az alábbiak voltak:  
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 Energiaellátás biztonságának megőrzése, fokozása 

 Az energiatakarékosság szerepének növelése 

 Piac-konform szabályozási környezet kialakítása 

 A legkisebb költség elvének érvényesítése  

 A szénbányászat helyzetének mielőbbi rendezése 

 Környezetvédelmi szempontok érvényesítése 

 Az energetikai döntéseknél a nyilvánosság minél szélesebb körű bevonása 

Ennek alapján valósult meg az ágazat szabályozása az alábbi törvények elfogadásával:  

 A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény, 

 A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 1993. évi XLIX. 

törvény,  

 A villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló 1994. évi XLVIII. 

törvény,  

 A gázszolgáltatásról szóló 1994. évi XLI. törvény,  

 Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. 

törvény,  

 Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény.  

1990-től kezdve jelentősen átalakult a magyar energetika vállalati struktúrája. Elsőként, még 

1990-ben a gázszolgáltatók kiváltak az OKGT-ből, amelyből a rákövetkező évben megalakult 

a MOL Rt. 1992-ben az MVMT utódjaként megalakult az MVM Rt., mint konszern típusú 

részvénytársaság.  

Döntés született az osztrák és a magyar gázrendszer összekapcsolásáról (HAG vezeték) az 

egyoldalú keleti függőség csökkentése érdekében. 

A szocializmus éveiben jelentősen megnőtt államadósság csökkentése érdekében egyre 

inkább előtérbe került a privatizáció is, egy sikertelen kísérlet le is zajlott, azonban a 

befektetők az ingatag árak és jövőkép miatt csak az eszközérték töredékét lettek volna 

hajlandóak kifizetni az energiavállalatokért, így ezen a területen már érdemi fordulat nem 

következett be. 

 A privatizáció évei, Horn-kormány  

Az 1994-ben, Horn Gyula vezetésével megalakult első baloldali kormány folytatta a korábban 

megkezdett privatizációs folyamatokat. Rendezésre kerültek a magánosítást gátló jogi- és 

árszabályozási kérdések, garantálták, hogy a valós ráfordításokon túl 8 százalékos profit kerül 

elismerésre. 

1995-ben a villamosenergia-ipar privatizációjának első köre megtörtént, melynek 

eredményeképpen a 245 Mrd Ft értékű vagyon eladása során 180 Mrd Ft bevétel 
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realizálódott. Az 1996-os második privatizációs kör kevesebb sikerrel zárult, az erőművek 

értékesítése jelentősen névérték alatt történt.  

E folyamatok következtében a szénhidrogén- és villamosenergia-ipar nagy része a 

multinacionális vállalatok ellenőrzése alá került.  

 Az első Orbán-kormány  

1998-ban újabb kormányváltás következett be a magyar politikában, ismét jobboldali 

pártszövetség került hatalomra, megalakult az első Orbán-kormány. A választási kampány 

során hirdetett jelentős energiapolitikai korrekció nem valósult meg.  

A kormányzati ciklus alatt, 2001-ben, Magyarország az UCTE teljes körű tagjává vált. 

Elfogadták az új villamosenergia-törvényt, amely az Európai Uniós követelmények alapján 

liberalizálta a villamosenergia-szektort, és kettős piacot - párhuzamos közüzemi és szabad 

piacot - hozott létre. Kidolgozásra került a liberalizált földgázpiac szabályozásra vonatkozó 

törvénytervezet is, ezt azonban a kormány már nem nyújtotta be az Országgyűlés részére. 

 A második  és harmadik  MSZP–SZDSZ kormány  

A 2002-ben újra az MSZP–SZDSZ koalíciós kormány került hatalomra. 2006-ban – hazánk 

történetében első alkalommal – sikerült kormányon maradnia a szövetségnek, így ez esetben 

egy nyolc éves kormányzati ciklus valósult meg. Ez alatt három miniszterelnöke volt 

Magyarországnak, de energiapolitikai szempontból a fő irányvonal nem változott.  

A Medgyessy-kormány folytatta a már megkezdett privatizációt, továbbvitte az EU 

követelményeknek megfelelő gáz- és villamosenergia-piaci liberalizációt, és befektetőbarát 

politizálást folytatott. A világpiaci olajár-emelkedés hatására a lakossági földgázár jelentősen 

megemelkedett, amelyet a kormánypárt ártámogatási rendszerrel ellensúlyozott. A 2002–

2006 közti időszakban minden háztartási fogyasztó jelentős támogatást kapott, azonban a 

2006-os választások után már csak szociális alapon volt igénybe vehető a kedvezményes 

tarifa. 

A kormányciklus további fontos eseménye a 2008–2020 időszakra vonatkozó 

energiastratégia megalkotása volt. A tervekbe teljes egészében implementálva lettek a 

megújuló energiaforrások alkalmazására vonatkozó EU irányelvek. A dokumentum 

napjainkban talán legrelevánsabb témája az atomerőművi kapacitás bővítését célzó alpont, 

amely már 2008-ban sürgette az új blokkok döntés-előkészítő munkáinak a beindítását. 

 Az állami szerepvállalás erősödése, a második és harmadik 

Orbán-kormány  

A 2010-es választásokkal véget ért a 8 éves baloldali kormányzás, és újra az Orbán Viktor 

vezette nemzeti közép került hatalomra, ezúttal kétharmados többséggel. A kormányváltás 

új korszakot nyitott a magyar energetika szempontjából is. Ennek alapját két főbb 
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tevékenység jelentette. Egyrészről markáns állami szerepvállalás következett be, másrészről 

a fogyasztói árakat szándékoztak nagymértékben csökkenteni.  

A kormány kiemelt politikai visszhang mellett vitte véghez a lakossági energiaárak 

csökkentését, a rezsicsökkentési programot. Az árcsökkenés jelentős részben a külföldi 

befektetők rovására történt.1 A lakossági energiaárak hosszú távú szabályozása érdekében 

megalapították az NKM Nemzeti Közművek Zrt-t, amelynek fő feladata a földgáz-, a 

villamosenergia- és a távhőszolgáltatási ágazatokban az állami közműszolgáltatások 

kialakítása és hosszú távú, fenntartható működtetése.  

Az energiaárak csökkentése mellett a kormányzati stratégia célként tűzte ki az állam 

tulajdonosi szerepének erősítését az energiaszektorban. Ennek első eleme a MOL orosz 

tulajdonban lévő részvénycsomagjának megvétele volt. Ezt követte a földgáztárolók és a 

nagykereskedelmi tevékenység megvásárlása, majd a lakossági földgázkereskedelmi 

portfólió átvétele, valamint a FŐGÁZ és DÉMÁSZ megvásárlása.  

 A háztartási energiaár  és az üzemanyag-árak alakulása  

7.  ÁBR A .  A  HÁZTARTÁSI  E NERGI A  ÉS  AZ  Ü ZEM ANYAG OK NO MI NÁLÉRTÉKE N SZÁMÍTOT T  ÁR IN DEXE  

ÉS A  FO GYASZTÓI  ÁR INDEX  A L AKUL ÁSA (1990=100%)  

Forrás: KSH, Századvég-számítás 

                                                      
1 Meglepő módon ennek ellenére kizárólag a francia-belga ENGIE csoport fordult nemzetközi bírósághoz. 
Vélelmezhetően a többi befektetővel a kormány kiegyezett, szakértők feltételezése szerint a gáztárolók és 
gázkereskedők kivásárlása során, illetve a Mátrai Erőmű átvételi árán keresztül, azonban erről nyilvános 
információ nincs. 
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A rendszerváltást követően a háztartási energia és az üzemanyagok árának emelkedése 

eltérő pályát mutatott. Míg a háztartási energia ára az inflációt több mint háromszoros 

mértékben meghaladva emelkedett a 2. Orbán-kormányig, majd csökkenni kezdett, az 

üzemanyag árak változása lényegében együtt mozgott a fogyasztói árindexszel (7. ábra). 

Az árváltozások mértéke azonban közel sem volt egyenletes, amelyet legjobban úgy lehet 

szemléltetni, ha az áremelkedéseket az inflációval defláljuk (8. ábra). Míg az Antall-kormány 

idején a háztartási energiaárak 30 százalékkal emelkedtek, az árnövekedés a Horn-kormány 

alatt már 48 százalékos volt, amelyet az 1. Orbán-kormány 3,6 százalékos árcsökkenése 

követett. A legnagyobb mértékű – 61 százalékos reálár-növekedés – 2002 és 2010 között 

volt, majd a 2-3. Orbán-kormány alatt közel 20 százalékkal csökkentek az árak.  

8.  ÁBR A .  AZ I NFL ÁC IÓVAL  DEFL ÁLT  HÁZTARTÁSI  E NERGI A  ÉS ÜZE MANYAG ÁRVÁLTO ZÁSOK  

 

Forrás: KSH, Századvég-számítás 

 MOL, MVM stratégiai irányzatok 

A következő fejezetben a tanulmány áttekintést ad a két tárgyalt cég működésének főbb 
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80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

220%

240%

260%

280%

300%

320%

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

háztartási energia üzemanyag

Antall-kormány Horn-kormány 1. Orbán-kormány MSZP-SZDSZ kormányok

2.-3. Orbán kormány

245%

98%



 

23 
 

 MOL 

A hazai olajipar egységes szervezetként 1957-ben alakult meg Kőolajipari Tröszt néven, majd 

1960-ban hozzácsatolták a gázipart is, így jött létre az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt 

(OKGT).  

1991. október 1-én az OKGT kilenc tagvállalatának összevonásával jött létre a MOL. A tröszt 

további 14 tagvállalata kikerült, és ezzel nagyjából a felére csökkent a cégcsoport mérete. 

3.3.1.1 Tulajdonosi átalakulás folyamata  

Vita a privatizáció módjáról 1990–1991. október 1. 

Az átalakulást komoly vita előzte meg, amelyben két markáns álláspont fogalmazódott meg. 

Egyes szakértők szerették volna jobban feldarabolni az OKGT-t és az olaj- és gázipart 

szétválasztani, mások – ezt támogatták az olajipari vezetők - minél jobban egyben akarták 

tartani a két ágazatot. Az 1990. október 25-i benzináremelés miatt kialakuló taxisblokád 

hatására megerősödött az a gondolat, hogy ha legalább részben egyben marad az iparág, 

akkor az elégedetlenség célpontja az ágazat lehet a kormány helyett. Végül 1991 tavaszán 

úgy döntött a kormány, hogy jogutód nélkül megszünteti az OKGT-t és a tröszt 9 vállalatának 

összevonásával megalapították a Magyar Olajipari Rt.-t.  

Az átalakulás következtében a MOL integrált szénhidrogén-ipari vállalkozássá vált. Földgáz- 

és kőolajkutatással, szénhidrogén-bányászattal, kőolaj-feldolgozással, kőolajtermékek 

nagykereskedelmi és kiskereskedelmi értékesítésével, földgáz szállításával, 

nagykereskedelmi forgalmazásával és tárolásával foglalkozott. Bár a cégcsoport nagy része 

egyben maradt, jelentős fogyasztó oldali pozíciókat vesztettek azzal, hogy a gázszolgáltatók, 

az üzemanyag-értékesítés (benzinkúthálózat) nagy része és a PB-gáz árusítása kikerült a cég 

profiljából. Az elvesztett üzletágak ellenére is Magyarország egyik legnagyobb cége volt és 

olyan monopol-jogosítványokkal rendelkezett, amelyek biztosították, hogy nyereségesen 

működjön. 

1991–1995. Felkészülés a privatizációra 

A cég megalakulását követően a privatizációra való felkészülés következett, melyet több 

ponton is viták és politikai harcok öveztek.  

A magyar földgázellátásában kulcsszerepet játszó Gazprom érdekelt lett volna a MOL 

megszerzésében. 1992-ben az orosz függőség oldásával összefüggésben döntés született 

arról, hogy a MOL nem kerülhet orosz kézbe. Ennek megakadályozása érdekében stratégiai 

cél volt nyugati multinacionális cégek bevonása. 1993-ban még 50%+1 szavazat szakmai 

befektető részére történő értékesítést terveztek, az 1994-es választások után az új kormány 

már csak 30-35 százalékos kisebbségi részvény-plakett értékesítéséről beszélt. 

1995 nyarát követően átalakulások történtek a cégvezetésben, az igazgatóság elnöke Pál 

László, a vezérigazgató Mándoki Zoltán lett, ezt követően a vezetés több területen jelentős 
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módosításokat ért el. Legfontosabb ezek közül, hogy 10 százalékban maximalizálták az egy 

tulajdonos kezében lévő, szavazásra feljogosító részvények számát, ezért minden tulajdonos 

maximum 10 százaléknyi szavazattal rendelkezett, a tulajdonosi hányadtól függetlenül. Ez a 

felállás lényegében leválthatatlanná tette a cég menedzsmentjét.  

A privatizáció időszaka 1995-–2006. 

1995 novemberében megtörtént a MOL tőzsdei bevezetése a budapesti és a luxemburgi 

tőzsdére. Az időzítés nemzetközi szempontból nem mondható sikeresnek és a 31,7 Mrd 

forintos bevétel messze elmaradt a várakozásoktól, de tény, hogy a közép-európai térség 

addigi legnagyobb tőkepiaci tranzakciója valósult meg. Ezzel a MOL a Budapesti Értéktőzsde 

egyik legértékesebb társaságává vált és jelentősen növelte annak méretét és forgalmát. 

1997 májusában, az eredeti, 1996 végére tervezett ütem csúsztatását követően, az ÁPV Rt2 a 

részvények 19 százalékát értékesítette az 1995-ös árfolyam kétszeresén. Ezen felül 3,4 

százalékos csomagot kaptak a települési és nemzetiségi önkormányzatok, ezzel az ÁPV Rt. 

részesedése 36,2 százalékra csökkent.  

Eredetileg 1997 novemberében tervezték 11 százaléknyi részvény értékesítését, amelyet 

elhalasztottak a magyar és a nemzetközi tőzsdéken tapasztalható pangás miatt, és végül 

1998 márciusában történt meg a részvényjegyzés. Ezzel az 1998-as választási év legnagyobb 

tranzakcióját bonyolították le, a befolyt 64 Mrd forint az éves privatizációs bevétel 80 

százalékát adta.  

2. táblázat: A MOL tulajdonosi szerkezete 1994 és 1998 között 

Tulajdonosok 1994.12.31. 1995.12. 31. 1996.12.31. 1997.12. 31. 1998.12. 31 

ÁPV Rt. (állam) [%] 88,2 58,71 58,71 36,2 25,0 

Külföldi befektetők [%] - 28,90 31,53 45,1 51,2 

Munkavállalók és vezetők [%] - 4,91 4,1 3,7 4,6 

Hazai magánszemélyek, intézmények [%] 5,0 4,9 4,16 13,0 17,6 

Önkormányzatok [%] 6,8 1,73 3,4 1,1 0,7 

MOL Rt. [%] - 0,85 1,1 0,9 0,9 

Forrás: Társasági jelentések 

2005. november 30-án a MOL opciós jogot kapott a Gyurcsány kormánytól 10 százalékos 

részvénycsomag megvásárlására. A lehívással a társaság 2006 májusában élt, így az ÁPV Rt.-

nél 1,93 százaléknyi részvény maradt. Végül 2006-ban az ÁPV Rt. kedvezményes 

konstrukcióval felajánlotta maradék részvényeit hazai kisbefektetőknek, de a plakettnek csak 

a 8,5 százalékát sikerült így értékesíteni, ezért 1 db elsőbbségi részvény kivételével, 2006. 

december 6-án tőzsdére vitte a megmaradt részvényeket, ezzel a privatizáció lezárult. 

                                                      
2 ÁPV Rt.  
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3. táblázat A MOL tulajdonosi szerkezete 2002 és 2006 között 

Tulajdonosok 2002.12.31. 2003.12.31. 2004.12.31. 2005.12.31. 2006.12.31. 

ÁPV Rt. 25,0 22,7 11,8 11,7 0,0 

OMV 10,0 9,1 10 10 10,0 

Külföldi befektetők 42,5 36,4 56,0 58,2 58,6 

Magyar magán és intézményi 
befektetők 

5,1 8,8 4,2 6,4 7,7 

BNP Paribas - - - 6,9 8,2 

Magnolia Finance - - - 0,0 5,5 

Slovbena, Slovintegra - 9,8 8,0 - - 

MOL saját részvény 5,2 4,0 4,9 6,8 10,0 

Letétkezelők 12,2 9,1 5,1 - - 

Nem regisztrált 0,1 0,1 0,0 - - 

Forrás: Társasági jelentések 

Bizonytalanság a külföldi felvásárlás miatt 2006–2011. 

2006 októberében a cégvezetés tudomására jutott, hogy az OMV egy ideje vásárolja a cég 

részvényeit. Az ellenséges felvásárlás fenyegetettsége miatt a cég alapszabályát 

módosították, annak érdekében, hogy megnehezítsék a külföldi felvásárlást. Ez a 

gyakorlatban úgy valósult meg, hogy a 2 százaléknál magasabb tulajdonrésszel rendelkező 

tulajdonosokat bejelentésre kötelezték. 

2007 júniusában az OMV támadást indított és két nap alatt 10 százalékról 18,6 százalékra 

növelte részesedését. Erre a MOL az OTP segítségével úgy reagált, hogy alvállalatok és 

megbízható cégek (MFB Invest) bevonásával egy hónap leforgása alatt 40 százalékra növelte 

a baráti részvények arányát. 2007 augusztusában megállapodást kötött a MOL a CEZ3-zel, 

hogy készpénzben felvásárol 7-10 százaléknyi részvényt, ezzel erősítve a MOL-t. Ezzel a MOL 

42 százaléknyi részesedési támogatást tudhatott maga mögött, annak ellenére, hogy csak 0,6 

százalékot birtokolt. 

A kormány a „Lex MOL” segítségével biztosította, hogy a MOL menedzsment ne legyen 

elmozdítható és megakadályozták, hogy a cég külföldi kézbe kerüljön. Ezen felül olyan 

„méregpirulákat” helyeztek el a cég szabályzatában, ami jelentős költségemelkedést okozott 

volna egy ellenséges felvásárlás esetén (pl.: a bányajáradék jelentősen magasabb lett volna, 

ha külföldi kézbe kerül a társaság). 

2008-ban az OMV szerette volna elérni, hogy a két cég fuzionáljon, de ezt az EU is kifogásolta 

versenyjogi szempontból, mert így három nagy közép-európai finomító került volna egy 

kézbe. Végül 2008 októberében az OMV visszavonult a versenyből. 

                                                      
3 Cseh villamosenergia-tröszt, az MVM cseh megfelelője 
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2009-ben az OMV eladta 21,2 százalékos részesedését az orosz Szurgutnyeftyegaz-nak 

(SZGN) 16 százalékos haszonnal. Az SZGN közvetett módon Vladimir Putyin érdekkörébe 

tartozott. A tranzakció meglepetésként érte a magyar kormányt, de állítólag az orosz–osztrák 

megállapodás, már hosszabb ideje tervben volt. Az időzítés két szempontból lehetett fontos. 

Az egyik, hogy az oroszok a MOL áprilisi éves közgyűlésére részvényesként be tudjanak 

jelentkezni, illetve ebben az időszakban mondott le Gyurcsány Ferenc miniszterelnöki 

pozíciójáról. 

A következő két évben több pert is indított az orosz fél és az EU-nál is bepanaszolta a MOL-t, 

mert az nem volt hajlandó bevezetni a részvénykönyvbe mint részvényest. Végül 2011 

májusában Orbán Viktor bejelentette, hogy sikerült megegyezni az oroszokkal és 

visszavásárolják a részvényeket. 2011 után stabilizálódott a MOL tulajdonosi helyzete. 

4. táblázat A MOL tulajdonosi szerkezete 2007 és 2011 között 

Tulajdonosok 2007.12.31. 2009.12.31. 2011.12.31. 

Magyar állam (MNV ZRt.) [%] - - 23,8 

OMV [%] 20,2 na - 

Szurgutnyeftegáz [%] - 21,2 0 

Egyéb [%] 78,8 78,9 76,2 

Forrás: Társasági jelentések 

3.3.1.2 Akvizíciók és belső fejlődés  

Az átalakulást követő években az elsődleges cél a belső modernizáció, a cég fejlesztése és az 

elvesztett fogyasztói bázis visszaépítése volt (benzinkúthálózat, földgázfogyasztók, PB 

üzletág).  

A 2000-es évek első felében meghirdetett új stratégia célul tűzte ki, hogy a MOL a régió 

vezető társasága legyen. A terjeszkedés fő célja szénhidrogénmezők valamint finomítók és 

benzinkút-hálózatok megvásárlása volt, hogy ezzel meghatározó hatást gyakorolhasson a 

régió termelési kapacitásaira és kevésbé legyen kitéve versenytársaknak. Emellett a 

cégvezetés szerette volna elkerülni, hogy felvásárolják, úgy gondolta, hogy egy nagyobb, 

drágább és átláthatatlanabb cég kevésbé van kitéve a fenyegetettségnek. 

A cég terjeszkedésének két fő iránya volt: 

 Upstream: 1993 előtt a MOL kizárólagos joggal, teljes egészében birtokolta a hazai 

földgáz- és kőolaj-kitermelés jogát. A bányatörvény hatályba lépése után az alanyi 

jogon járó kizárólagosság megszűnt, a társaság koncessziós területe az ország 17 

százalékára csökkent. A hazai piaci lehetőségek mellett ezért a cég kutatásokat 

indított több országban, és földgáz- valamint kőolajmezők felvásárlásába kezdett. Az 

upstream üzletág fejlesztésében nem voltak földrajzi kötöttségek, a cég mára 

világszerte (Pakisztán, Oroszország, Kurdisztán, Északi-tenger, stb.) foglalkozik 

kutatással és kitermeléssel. 
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 Downstream: 

o A közép-európai térségben finomítói túlkínálat volt, a MOL a piaci pozícióinak 

megerősítése érdekében tervbe vette a térségi társaságok megszerzését. Ezen 

a területen éles verseny volt a MOL és az OMV között a Slovnaft és az INA 

megszerzéséért. 

o A privatizáció során elvesztett kiskereskedelmi hálózat megerősítése 

érdekében a társaság elkezdte e téren is erősíteni pozícióit, először 

Magyarországon, majd a szomszédos országokban is. Mára 11 országban van 

jelen a kúthálózattal (pl.: Csehországban, Ausztriában, Olaszországban, 

Szerbiában, Romániában). 

o A harmadik fő cél a petrolkémia piacán befolyást szerezni. Ezt egyrészt a TVK 

felvásárlásával és bővítésével, valamint a Slovnaft petrolkémia fejlesztésével 

tudta elérni a társaság. 

A regionális terjeszkedés fontos lépcsőjeként 2000 márciusában a MOL 36,2százalékos 

részesedést szerzett a szlovákiai nemzeti olajtársaságban, a Slovnaftban. Később, 2002 

novemberében további 31,6százalékos részesedés megvásárlásáról történt megállapodás. A 

második tranzakció megvalósításához tőkeemelésre volt szükség, ami negatívan hatott az 

ÁPV Rt-re és az OMV-re, mert előbbinek 22,73, utóbbinak pedig 9,1 százalékra csökkent a 

részesedése.  

A MOL 2003-ban Horvátországban is sikereket ért el: az OMV-vel történő komoly árversenyt 

követően 25%+1 szavazatnak megfelelő részesedést szerzett az INA olajtársaságban. 2009-

ben az EU hozzájárulásával a MOL 47,15 százalékra növelte a részesedését és a 

menedzsment jogokat is megszerezte.  

A felvásárlási folyamat komoly politikai konfliktust generált. 2010 végén a MOL ismét 

megpróbált részvényt vásárolni horvát kisbefektetőktől, de ez eredménytelen volt. 2011 

áprilisában, Horvátország EU csatlakozását megelőzően a Jadranka Koros miniszterelnök 

javaslatára módosították az INA-ra vonatkozó privatizációs törvényt, hogy senki ne 

szerezhessen 49 százaléknál nagyobb részesedést. 



 

28 
 

9.  ÁBR A  A  MOL  NEM ZETKÖZI  JELENLÉTE  

Forrás: MOL 

3.3.1.3 Földgáz üzletág  

A MOL földgáz üzletágának történetét három fő szakaszra lehet osztani, aszerint, hogy a 

cégnek milyen céljai voltak. A cég a földgáz területén is a nyereségtermelést tekintette fő 

szempontnak, ezért a kezdeti növekedés után visszakozott, amikor a profitábilis működés 

kilátástalanná vált, majd a nyereségesnek tűnő részpiacokon újabb növekedésbe kezdett. 

Az elvesztett földgáz piaci pozíciók visszaépítésének kísérlete 

Az 1990-es évek elején a MOL földgáz-kereskedelemben betöltött vezető szerepét 

földgázszállító és -tároló eszközeinek, kizárólagos földgáz-nagykereskedői helyzetének, 

valamint a belföldi földgázigények kielégítésére vonatkozó ellátási kötelezettségének 

köszönhette. A MOL földgáz- és kőolajvezetékeit nem volt köteles mások rendelkezésre 

bocsátani, kivéve a belföldön kitermelt földgáz és kőolaj szállítását.  

1995-ben, hosszú konfliktusos folyamat eredményeként, megtörtént a Mineralimpex 

integrálása a MOL-ba. Ennek azért volt jelentősége, mert a szocializmusból örökölt felosztás 

szerint olajat csak a MOL jogelődje az OKGT, földgázt pedig csak a Mineralimpex 

importálhatott a Szovjetunióból. A cég integrálásával megszűnt a két vállalat közötti 

lánckereskedelem és jelenősen növekedett a MOL értéke a Mineralimplex birtokában lévő 

kereskedelmi szerződések és a gázipari szakemberek átvételével.  

Ebben az időszakban a MOL elkezdte visszaépíteni a gázszolgáltatók elvesztésével járó 

végfelhasználói pozícióit úgy, hogy kisebbségi részvényt vásárolt a privatizált 

gázszolgáltatókban és a még ellátatlan területeken saját hálózat kiépítésébe kezdett. 
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Menekülés a veszteséges gázpiaci tevékenységtől 

1999 vége és 2002 között a MOL gázüzletága jelentős veszteséggel működött, mert a 

hatósági áremelések nem fedezték a világpiaci áremelkedéseket. A külföldi befektetők 

nyomására MOL végül bíróság elé vitte az ügyet, de a per 2002-ben a cég vereségével zárult 

le. A MOL megelégelve a gázár körüli vitákat úgy döntött, hogy megszabadul a veszteséges 

üzletágtól. 

Első lépéseként a társaságból kiszervezték a földgáz üzletágat, majd 2004 januárjában a 

földgáz nagykereskedelmet és a -tárolást a német E-ON Ruhrgas International-nak adták el. A 

földgázszállítás értékesítéséhez az EU nem járult hozzá.  

A MOL az értékesítéssel a gázüzletágtól megszabadult, ezzel mentesítette magát annak 

kockázatától, hogy a költségeket nem fedező állami gázármegállapítás esetén veszteségeket 

szenvedjen el.  

Az értékesítést követően felmerült, hogy az orosz Gazprom megveszi a gázipari cégeket 

 az E-ON-tól, amit a kormány mindenképp szeretett volna magakadályozni. 2010-ben a 

kormány elővásárlási szerződést kötött az E-ON-nal.  

2010-ben a kormány úgy döntött, hogy visszavásárolja ezeket a cégeket, de ez később az 

MVM történeténél kerül részletesen ismertetésre. 

Újbóli belépés a gázszektor nem állami árszabályozás alá tartozó szegmensébe 

A 2006-os orosz–ukrán gázkonfliktus hatására a biztonsági kőolaj-készletezés mintájára 

Magyarországon döntés született a földgáz biztonsági készletezéséről. A biztonsági földgáz 

tárolása a MOL szőregi bányaterületén került kialakításra. A biztonsági tárolás árazása a 

többi tároló árazásától eltért, amely a MOL számára profitábilissá tette a tevékenységet. 

A közüzemi értékesítés igen csak kockázatos tevékenységével ellentétben a szabad piaci 

tevékenységet a MOL fejlesztendőnek ítélte. Először saját maga foglakozott szabadpiaci 

gázkereskedelemmel, majd ezt 2007-ben a MET Zrt-be szervezte ki. A MET az elmúlt 

időszakban 11 országban működő gáz- és villamosenergia-kereskedelmi tevékenységet 

folytató multinacionális céggé nőtte ki magát. 

 MVM 

A több mint 100 éves villamosenergia-iparban a mai MVM Magyar Villamos Művek ZRt. az 

ország egyik legnagyobb vállalata. Jogelődje, a Magyar Villamos Művek Tröszt (MVMT) 1963-

1992 között változó tagvállalati struktúra mellett működött monopóliumként. 1992-ben 32 

ezer munkahelyet biztosított az 5. táblázat szerinti tagvállalatokban.  
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5. táblázat Az MVM-hez tartozó erőművek és szolgáltatók 1992-ben 

 Vállalat típusa Vállalat megnevezése 

1 Atomerőmű Paks 

10 

Hőerőmű 

Ajkai, November 7 (Inota), Budapesti, Dunamenti, 

Gagarin, Pécsi, Borsodi, Tiszai, Oroszlányi, 

Tatabányai 

6 Áramszolgáltató ELMŰ, DÉDÁSZ, DÉMÁSZ, ÉDÁSZ, ÉMÁSZ, TITÁSZ 

1 Átviteli hálózat üzemeltető OVIT 

4 Kapcsolódó vállalatok VITEV, ERŐKAR, ERBE, VERTESZ 

Forrás: Századvég-összeállítás 

Az MVMT-hez tartozó erőművek a magyar villamosenergia-termelés több mint 90 százalékát 

adták.4 A Tröszt monopolhelyzete kiterjedt a villamosenergia-iparban a rendszerirányításra, 

a nagy- és kisfeszültségű hálózatokra és a határkeresztező kapacitások feletti jogokra is, 

valamint a kis- és nagykereskedelemre, a teljes értéklánc egyetlen szereplője volt. A tröszt 

működését részben szovjet mintára az úgynevezett Enyergo-modell alapján, részben pedig a 

francia EdF mintája alapján működtették. 

3.3.2.1 Privatizáció és visszaállamosítás  

1992. január 1-jével az MVMT-t és tagvállalatait részvénytársaságokká alakították. A 

vállalatok állóeszközeit újraelőállítási értéken határozták meg, ennek eredményeként az 

állóeszköz vagyon háromszorosa lett a korábbi könyv szerinti értéknek. Az átalakulást 

követően az 564 Mrd Ft-os tőkeértékű MVM Magyarország legnagyobb vállalatcsoportja lett.  

A privatizációt megelőző vita 

A villamosenergia-ipar privatizációját jelentős vita előzte meg 1993-ban: 

 A privatizációs elvárások miatt az ÁVÜ Rt. szerette volna, ha minél előbb 

értékesítésre kerülnek a társaságok. Javaslata szerint az áramszolgáltatói részvények 

15-15 százalékát értékesítették volna olyan tulajdonosoknak, akik majd egy későbbi 

tőkeemeléssel többségi pozícióba kerülhetnek. 

 Az MVM, az IKM (Ipari és Kereskedelmi Minisztérium) és a szakszervezetek 

egyetértésével, tisztán tőkeemelés útján szerették volna megvalósítani a 

privatizációt. Úgy gondolták, hogy a villamosenergia-iparnak jelentős többlet tőkére 

van szüksége, mert 2010-ig komoly fejlesztéseket és erőműépítéseket kell végre 

hajtani az öregedő rendszer miatt. 

A vita eredményeként 1993 nyarán az áramszolgáltatók eladására tendert hirdettek meg, 

azonban a beérkezett ajánlatok jelentősen alulmúlták a várakozásokat. Ezt az magyarázza, 

                                                      
4 Ezen felül kisebb ipari termelők voltak, akik elsősorban saját villamosenergia-igényük kielégítésére 
üzemeltettek erőműveket; a fel nem használt többlet energiát az MVMT vette át. 
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hogy a jogi- és árazási szabályok még tisztázatlanok voltak a villamosenergia-iparban, így a 

befektetők nem érezték biztonságosnak a befektetett tőke megtérülését.  

A privatizáció folyamata 

Az 1994-es kormányváltás után jóváhagyták az úgynevezett Schroders-féle koncepciót. A 

Nagy-Britanniában, Írországban, Argentínában és Norvégiában kialakított liberalizált 

versenymodell vált a hazai villamosenergia-piac jövőképévé is, ami összhangban állt az 

előkészítés alatt álló első villamosenergia-irányelvvel.(96/92 irányelv): 

 Az erőművek és az áramszolgáltatók között nem lehet tulajdonosi kapcsolat. 

 A keresztfinanszírozás megszűntetése, így a termelési és elosztási költségek 

egyértelmű elkülönítése. 

 Az áramtőzsde későbbi kialakítása. 

 Az MVM tagvállalatainak elkülönült értékesítése, annak biztosításával, hogy ne 

kerüljön egy szereplő sem túlzott piaci erőfölénybe. (Gazdaságpolitikai elvárás volt, 

hogy a német befektetések ne kerüljenek fölénybe.) 

 Az MVM központ az átviteli rendszerirányítást, és –hálózat-üzemeltetést valamint a 

nagykereskedelmet végezte a modell szerint (lásd a későbbiekben az egyvásárlós 

modellt). 

Az MVM vezetése részéről jelentős ellenállásba ütközött a koncepció, mert a versenymodellt 

kiforratlannak tartották, féltek attól, hogy a privatizáció során a nyereséges társaságokat 

értékesítik és megmaradnak a veszteségesek. A cég menedzsmentje egy a MOL-hoz hasonló 

modellt szertetett volna. A társaság azonban érdekeit nem tudta érvényesíteni, az ÁV Rt. 

lecserélte az MVM igazgatóságát. A privatizáció iránt megvolt a politikai elkötelezettség, 

amelyet elsősorban az abból származó bevételek mielőbbi realizálása motivált. A 

privatizációt két lépésben képzelték el: 

 első lépésben az áramszolgáltatók és erőművek kisebbségi részvénycsomagjának 

értékesítése a többségi tulajdon megszerzésének opciós jogával, 

 második lépésen az MVM 24 százalékának eladása 25%+1 szavazat megszerzésére 

vonatkozó elővásárlási joggal. 

Az 1995. július 29-én meghirdetett privatizációs pályázat már tisztázott jogi keretek közt 

zajlott. A pályázat fontos eleme volt, hogy: 

 A pályázók készen kapták a szerződés tervezetét, ami alapján árat adhattak, továbbá  

 meghatározták, hogy maximum mekkora áramszolgáltatói illetve erőművi 

részesedést vásárolhat egy cég magának annak érdekében, hogy elkerüljék egy 

túlzott piaci erővel rendelkező szereplő létrejöttét. 

A várakozásoknak megfelelően az áramszolgáltatók megvásárlására éles árverseny alakult ki, 

az erőművek esetében kisebb volt az érdeklődés.  
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1995. december elején kihirdetett eredmények alapján: 

 a Dunamenti Erőmű Rt. az Electrabelhez, 

 a Mátrai Erőmű Rt. az RWE, EnBW konzorciumhoz, 

 a Budapesti Elektromos Művek Rt. és az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Rt. az 

RWE, EnBW konzorciumhoz, 

 a Dél-dunántúli Áramszolgáltató Rt. a Bayernwerkhez, 

 a Tiszántúli Áramszolgáltató Rt. az Isar Amperwerkehez, 

 a Dél-magyarországi Áramszolgáltató Rt. az EdF-hez, 

 az Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. a Bayernwerk és az EdF-hez került, a 

menedzsment jogok teljes átengedésével. 

 
A későbbiekben további privatizációkra is sor került: 

 a Budapesti Erőmű Rt. az IVO-Tomen 

 a Tiszai Erőmű Rt. az AES 

 a Bakonyi Erőmű Rt. a Transelektro csoport 

 a Pécsi Erőmű Rt. Crosus tulajdona lett. 

 
Vételi ajánlatokat az MVM Rt. kisebbségi részesedésére és a Paksi Atomerőmű Rt.-re is 

adtak, ezek azonban nem voltak elfogadhatók. Az állami tulajdon értékesítése lezárult, bár 

kisebb tulajdonrészek- pl. a társadalombiztosítástól – még kerültek magántulajdonba. 

A privatizáció folyamatát áttekintve láthatjuk, hogy a MOL-lal ellentétben itt viszonylag 

gyorsan zajlott az értékesítés, melynek következménye, hogy rövid idő alatt nagyobb 

összegű privatizációs bevétel keletkezett. Az MVM vezetésének nem sikerült az iparág teljes 

vertikumát megőrizni, ez – ahogy a későbbiekben látni fogjuk – a társaságot kiszolgáltatott 

helyzetbe hozta, ami a cég értéknövekedését is ellehetetlenítette. 

Visszavásárlás 

Az első Orbán-kormány bár a kampány időszakban meghirdette az MVM, az úgynevezett 

vertikálisan integrált „nemzeti vállalat” újjáépítését, erre azonban még évekig várni kellett.  

A második Orbán-kormány új lendületet adott a reintegrációnak. 2013-ban a kormány úgy 

döntött, hogy vissza kell vásárolni a MOL által értékesített gáz-üzletágat az E.ON-tól. Az újra 

nemzeti tulajdonba került Magyar Földgázkereskedő Zrt. és Magyar Földgáztároló Zrt. is az 

MVM portfóliójának része lett. 2017. elején az újonnan alakított, a lakossági fogyasztók 

ellátását célzó ENKSZ Zrt. állami forrásból az MVM közreműködésével felvásárolta a  

DÉMÁSZ-t az EDF-től, ezáltal az MVM résztulajdonosa lett az egyik áramszolgáltatónak. A 

villamosenergia-ipari reintegráció azonban máig nem valósult meg, mivel két állami entitás 

az MVM, és - az időközben NKM-mé átalakuló - ENKSZ működik a piacon.  
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3.3.2.2 A vil lamosenergia-árak alakulása  

A rendszerváltást követően a privatizáció feltétele volt olyan működési modell kialakítása a 

villamosenergia-iparban, ami biztosítja a fogyasztók biztonságos és legkisebb költségen 

történő ellátását. Ennek hatására 1994-ben elfogadásra került a kizárólagos vásárlói modellt 

leíró és szabályozó villamosenergia-törvény. A modell felépítése megfelelt az előző 

fejezetben bemutatott privatizációs folyamatnak. A törvény legfontosabb elemei a 

következők voltak: 

 Magyar Energia Hivatal létrehozása. 

 Engedélyezés szabályrendszerének megteremtése. 

 A hatósági árszabályozás intézményének kiszámíthatóvá tétele. 

 Az EU irányelvek felé történő irányítása az iparágnak. 

 

Az első árszabályozási időszak 1997-2000 között 

Az új törvény és egy kormányhatározat a befektetőknek 8 százalékos tőkearányos 

megtérülést biztosított. 1997 januárjára 24,9 százalékos áremelés történt, úgy hogy csak a 

külföldi befektetőknek biztosították a 8 százalékos eszközarányos profitot, az MVM-nek nem. 

Az MVM arra kényszerült, hogy az áremelések visszafogása miatti veszteségek jelentős 

részét lenyelje, „az MVM csoport lett a félig privatizált villamosenergia-rendszer 

fejőstehene.” A privatizált társaságoknál beállított induló 8 százalékos nyereségszint a 

hatékonyságnövekedés eredményeként az időszak végére 15 százalékra nőtt.  

A második árszabályozási időszak 2001-2004 között 

A privatizált erőművek esetében ekkor már az időszak elején sem sikerült beállítani a 8 

százalékos nyereségi szintet, az 15-ről 23 százalékra növekedett 2004-ig. Bár az 

áramszolgáltatók esetében 2001-ben sikerült lecsökkenteni 8 százalékra a nyereségszintet, 

de a hatékonyságnövelések miatt az is visszatért a 15 százalék körüli értékre. 

A harmadik árszabályozási időszak 2005-2008 között 

Az időszak legfontosabb eseménye, hogy az Országgyűlés a HTM-ben foglaltaknál 

alacsonyabb árat határozott meg a privatizált erőművek esetében, felrúgva a korábbi 

gyakorlatot. Időközben az EU is kifogást emelt a HTM-ek rendszere ellen. Az erőművek 

nemzetközi bírósághoz fordultak veszteségeik miatt, a pert azonban a magyar állam nyerte 

meg. A folyamat eredményeként a korábbi HTM-ek rendszere véget ért.  

Az időközben elindult liberalizáció eredményeként a nagyobb fogyasztók mellett a lakossági 

fogyasztók egy része is megjelent a szabadpiacon. 

Hatósági árszabályozás reneszánsza 

A 2010-es kormányváltást követően új folyamatok kezdődtek, amelynek legfontosabb eleme 

a rezsicsökkentés. Ennek eredményeként egy több lépcsős programban 24,55 százalékkal 
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csökkentették a lakossági villamos energia árát. Ez gyakorlatilag véget vetett az egyébként is 

gyenge lábakon álló lakossági szabadpiaci kezdeményezéseknek, a lakossági ellátás 

ismételten teljes körűen állami árkontroll alá került. 

3.3.2.3 A liberalizáció előtt működő egyedüli  vásárló modell  

Bár az 1994-ben elfogadott villamos energiáról szóló törvény sok új elemet vezetett be, de 

továbbra is szabályozott monopóliumként működött az iparág, az úgynevezett „egyedüli 

vásárló” modell szerint. Ennek alapelve az volt, hogy a kereskedelmi rendszer központi 

szereplője a nagykereskedelmi monopóliumot élvező „egyedüli vásárló”, az MVM, aki 

megvásárolta az összes erőműtől a megtermelt villamos energiát, majd továbbértékesítette 

azt a saját területeiken kiskereskedelmi monopóliumot élvező áramszolgáltató 

társaságoknak.  

A kizárólagos vásárlói modell különleges eleme volt az 1997-ben kiírt kapacitáslétesítési 

pályázat. Bár a tendert nagy érdeklődés övezte, de végül csak két nyertest hirdettek ki: a 

Kispesti erőművet és a Főnix projektet, és ezekből is csak az előbbi valósult meg. 

A liberalizáció első szakasza 

2003 januárjában lépett életbe a 2001. évi CX. törvény, ami egy ún. „kettős piacot” hozott 

létre, amely a közüzemi szférában megtartotta az „egyedüli vásárló” modelljét, míg a 

szabadpiacot liberalizálta. A szabad piacra az ún. feljogosított fogyasztók léphettek ki, 

amelyek száma idővel változott, így a piacnyitás fokozatos volt: 

 2003-tól a 6,5 GWh éves felhasználást meghaladó fogyasztók, 

 2004-től minden nem háztartási fogyasztó, 

 2007-től pedig minden villamosenergia-fogyasztó jogosult szabadpiaci árambeszerzésre. 

A nem feljogosított fogyasztók ellátása a közüzemi szektorban történt, a feljogosított 

fogyasztók pedig villamosenergia-kereskedőktől vagy közvetlenül a hazai erőművektől illetve 

importforrásból szerezhették be villamosenergia-igényüket. A feljogosított fogyasztó 

azonban nem volt köteles kilépni a szabadpiacra, ha akart, továbbra is vételezhetett a 

közüzemi láncban. 

A villamos energia szabadárassá vált a feljogosított fogyasztók számára, ugyanakkor szükség 

volt a monopol tevékenységekre (rendszerirányítás, rendszerszintű szolgáltatások nyújtása, 

átviteli- és elosztóhálózati üzemeltetés), melyek továbbra is hatósági árszabályzás alapján 

történtek és rárakodtak az energiadíjakra. A közüzemben vételező nem feljogosított 

fogyasztók ellátása továbbra hatósági áron történt. 

A liberalizáció első üteméhez kapcsolódik a MAVIR létrehozása. Szükségessé vált az integrált 

vállalatok tevékenységeinek szétválasztása és a kizárólagos jogosultságokkal rendelkező 

társaságok átlátható és diszkriminációmentes működésének biztosítása. Ezért 2000 
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októberében létrehozták az MVM leányvállalataként a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari 

Rendszerirányító Rt.-t, mely a rendszerirányítási tevékenységekért felelős.  

10.  ÁBR A A  V ILL AMO SE NERGI A -KERESKEDELE M SZERVEZ ET I  ÁBR ÁJA  

 

Elsődlegesen a TSO modell kialakítása lett volna a cél, mely tulajdonilag is teljesen 

függetlenítette volna a MAVIR-t az MVM-től, de a menedzsment befolyásának hatására az 

ITO modell valósult meg. 2006. január 1.-jével megtörtént a hálózati eszközök apportálása is 

a MAVIR-ba, a karbantartási és fejlesztési feladatokkal és az azokat végző munkatársakkal 

együtt. 2010-ben a MAVIR leányvállalataként létrejött a Magyar Szervezett Villamosenergia-

piac HUPX néven. 

A liberalizáció második szakasza 

2007-ben elfogadott új törvénnyel az „egyedüli vásárló” modellje formálisan megszűnt. 

Alapelvként a szabadpiacról történő vásárlás lett definiálva, de a lakosság és a lakossági 

méretű fogyasztóknak biztosítva lett a közüzemi szolgáltatók jogutódjaként létrejövő 

egyetemes szolgáltatásból való hatósági árszabályozás mellett történő vételezés. Az 

egyetemes szolgáltatásból a nagyobb fogyasztók azonban nem vételezhettek. 

A liberalizáció a fogyasztók szempontjából sikeres volt, sikerült árkedvezményeket elérniük. 

A liberalizáció az időszak végén a lakosságot is elérte, a lakossági fogyasztók egy része már a 

szabadpiacról vételezett. 

Az „egyedüli vásárló” modell formális megszüntetése azonban nem jelentette a VEASZ-ok 

hatályon kívül kerülését. Ezek továbbra is érvényben maradtak, az egyetemes szolgáltatókat 

továbbra is az MVM szolgálta ki. Jelenleg is ezen az elven történik a lakosság ellátása. 

A fentiekben részletezett folyamatok eredményeként az MVM Csoport lényegében a mai 

napig három fő területre fókuszál és realizál jelentős árbevételt: a termelői oldalon a Paksi 
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Atomerőmű üzemeltetéséből (mely stratégiai és kiemelt biztonságkockázati sajátosságai 

miatt maradt az MVM tulajdonában), az MVM Partner kereskedelmi hasznából, illetve az 

átviteli rendszerirányítás szabályozott bevételéből. 

 Összefoglalás 

A MOL és az MVM privatizációs folyamatait és stratégiáját végignézve több fontos, a 

privatizáció sikerét meghatározó különbséget állapíthatunk meg. 

Az olaj- és a villamosenergia-ipari társaságok privatizációja esetében két eltérő nézet alakult 

ki. 

Az első nézetet vallók szerették volna minél jobban feldarabolni az ágazatokat és gyorsan 

eladni az egyes elemeket. Az emellett érvelők hittek abban, hogy kizárólagos jogi 

eszközökkel lehet érvényesíteni a közösségi akaratot a magántulajdonban lévő társaságok 

esetében is. Ezt a nézetet erősítette az 1990-es években lezajlott sikeres nemzetközi – 

például Nagy-Britanniában, Argentínában lezajlott – privatizációs gyakorlat is. A privatizáció 

mellett szólt az ország eladósodottsága is, a magánosítás mellett érvelők a bevételekből 

várták az adóságok visszafizetését, amelyet a gazdasági növekedés kulcsának tartottak. 

Ezzel szemben mások úgy vélték, hogy az alágazatok egyben tartása fontos, ezért a 

privatizáció legfeljebb olyan mértékű lehet, ami a nem veszélyezteti az irányítási jogok 

birtoklását.  

Míg a MOL esetében sikerült az alágazat nagy részét egyben tartani, az MVM ez irányú 

törekvése elvetélt.  

A villamosenergia-iparból származó bevételek koncentráltan jelentkeztek és meghaladták az 

olajipari privatizációból származó jövedelmeket. Ez makrogazdasági szempontból kedvező 

volt, hiszen 1995. fordulópontként azonosítható: az ország ekkor állt növekedési pályára. 

Az eltérő privatizációs stratégiának azonban a cégek életére hosszú távú következményei 

voltak. Míg a MOL növekedésnek indult, a gazdaságtalanná váló gázpiactól meg tudott 

szabadulni és külföldön terjeszkedett, az MVM beszorult a privatizált erőművek és 

áramszolgáltatók közé. Ez meglátszik a két társaság pénzügyi mutatóin is, amit a következő 

fejezetben taglalunk. 

 Pénzügyi mutatók 

Ezen alfejezet keretein belül a két vállalatcsoport pénzügyi, jövedelmezőségi mutatói 

kerülnek ismertetésre. A vizsgált, több mint 20 éves időtáv szükségessé teszi, hogy a 

számviteli adatokat 2015-ös reálértéken vegyük figyelembe. 
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 Eszközérték   

Az 1992-ben megalakult MVM Rt. tulajdonában lévő erőművek és áramszolgáltatók 

állóeszközeit 1993-ban közel háromszorosukra felértékelték, majd 1995. és 1997. között 

nagy részüket privatizálták. Ezt követően a társaság értéke érdemben nem változott 2012-ig, 

amikor a földgáztárolók megvásárlásával kismértékű emelkedés következett be.  

A MOL ezzel ellentétes utat járt be. 1994-ben alacsony értékkel bírt, az MVM akkori 

értékének közel egy harmadával. A 2003-as év bizonyult fordulópontnak, az ezt megelőzően 

jellemző stagnáló, kismértékben csökkenő trend átfordult erőteljes növekedéssé, és 2011-re 

elérte a maximumát, több mint 5300 milliárd forintos értékét, amely az MVM értékének már 

több mint ötszörösét jelentette. Ezt követően a 2015-ig újabb csökkenés következett (11. 

ábra).  

A két vállalat eszközértékeinek alakulását, illetve azok egymáshoz viszonyított arányának a 

változását néhány jellemzőbb évben a 6. táblázat ismereti. Míg a privatizációt megelőzően az 

MVM eszközértéke több mint kétszerese volt a MOL-énak, addig 2010-ban már csak ötöde, 

2015-ben a MOL eszközeinek átértékelése után is csak harmada. 

11.  ÁBR A A  MOL  ÉS  AZ  MVM  ESZKÖZÉ RTÉKÉ NE K ALAKUL ÁSA  

 
Forrás: Társasági jelentések 

6. táblázat A MOL és MVM eszközértékének alakulása 

Tétel/Év 1993 1997 2002 2010 2015 

MVM eszközeinek összértéke 3 330 096 882 699 658 529 975 811 1 324 419 

MOL eszközeinek összértéke 1 633 344 1 394 768 1 423 837 4 995 058 3 928 002 

A két vállalat eszközinek az aránya 
(MVM/MOL) 

204% 63% 46% 20% 33,72% 

Forrás: Társasági jelentések, Századvég-számítás 
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 Értékesítés nettó árbevétele  

Az MVM esetében reálértéken közel stagnáló eredmény figyelhető meg, a 2013-tól látható 

erős növekedés hátterében a földgázhálózat beolvasztása áll. A MOL ezzel szemben 2011-ig 

erős növekedést mutatott kisebb kiingásokkal, onnantól 2015-ig monoton csökkenés 

következett be, az érték visszaesett a 2006-os szintre. Az eredmények alakulásának 

hátterében az olaj világpiaci árának az alakulása állt, annak változását szinte teljes mértékig 

követte a MOL árbevételének a változása. A MOL árbevétele az időszak végére több mint 

háromszorosa volt az MVM-nek. Az értékek alakulását a 12. ábra mutatja.  

12.  ÁBR A A  KÉT  TÁRSASÁG NET TÓ Á R BEVÉTELE  ÉS  AZ  OLAJ ÁR VÁLTOZ ÁSA  

 

Forrás: Társasági jelentések, Századvég-számítás 

 Üzemi tevékenység  eredménye  

A MOL esetében jelentősen ingadozó, de komoly profit tapasztalható, mely maximuma 

2006-ban, megközelítette a 600 Mrd Ft-ot. 2015-ös kiugró negatív eredményt döntően a 

társaság eszközeinek 500 Mrd Ft-tal történő leértékelése okozta.  

Az MVM mutatója lényegesen szolidabb: 30 és 100 Mrd Ft között ingadozott. A két vállalat 

szokásos üzemi tevékenységének az eredményét a 13. ábra mutatja.  
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13.  ÁBR A A  KÉT  VÁLLAL AT  SZOK ÁSO S  ÜZE MI  ERE DMÉ NYÉNE K  ALAKUL ÁSA  

 

Forrás: Társasági jelentések, Századvég-számítás 

 Adózott eredmény, osztalék   

A két vállalat adózott eredménye az üzleti eredményhez hasonlóan alakult, rendkívüli 

eredmények csak igen csekély mértékben befolyásolták azt, kivéve az MVM esetén az 1994-

ben fellépő, mai értékre átszámított 240 milliárd forintos rendkívüli veszteséget.  

1997-től 2015-ig az MVM adózott eredményeinek az összege 357 Mrd Ft volt, míg a MOL 

esetében ez 2400 Mrd Ft-ot tett ki. Ez alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a MOL 

lényegesen eredményesebben működött, mint az MVM.  

14.  ÁBR A A  KÉT  TÁRSASÁG ADÓZOT T  ERE DMÉ NYÉ NE K  AL AKULÁSA  

 

Forrás: Társasági jelentések, Századvég-számítás 
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A MOL Rt. a magasabb adózás előtt eredményeinek köszönhetően jelentősen több adót 

fizetett be, mint az MVM, bár az elmúlt több mint 20 év alatt az MVM-nek volt magasabb az 

átlagos effektív adókulcsa. Az adózott eredmények privatizáció utáni alakulását a 14. ábra 

ismerteti.  

A MOL 1994. és 2015. között – a 2008–2010-es időszakot kivéve (ebben az időszakban volt a 

külföldi felvásárlási kísérlet) – mindig fizetett osztalékot, összesen 636,946 Mrd Ft-ot 2015-ös 

árakon, amelyből az állam részesedése 108,540 Mrd Ft-ot tett ki. Az MVM osztalékfizetése 

egyenetlenebb volt, a teljes időszakban 157,619 Mrd Ft volt az összes kifizetés.  

15.  ÁBR A AZ  MVM  ÉS  A MOL  ÁLTAL  F IZETET T  O SZTA LÉK ,  I LLETVE  A MOL  O SZ TALÉK ÁNAK  ÁLL AM I  

RÉSZESEDÉ SE ,  1994–2015  KÖZÖT T  (2015 -ÖS ÁRAKON )  

 
Forrás: Társasági jelentések, Századvég-számítás 

A két társaság adatait összehasonlítva láthatjuk, hogy a MOL több mint négyszer annyi 

osztalékot fizetett. Az állami bevétel a teljes időszakban azonban az MVM osztalékából volt 

magasabb, hiszen a MOL-ban az állam csak résztulajdonos. Figyelemre méltó azonban, a 

2011-es 24 százaléknyi résztulajdon-szerzést követően, már a MOL-tól származó osztalék 

minden évben meghaladja az MVM befizetéseit. 
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