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Mérleg, eredménykimutatás
A Nitrogénművek Zrt. 2014. évi mérlege (adatok ezer Ft-ban):
Jele

Mérlegtételek megnevezése

2013. év adatai

2014. év adatai

A.

Befektetett eszközök

36.950.415

50.862.616

B.

Forgóeszközök

82.062.270

90.549.175

C.

Aktív időbeli elhatárolások

2.207.159

1.416.106

121.219.844

142.827.897

46.067.238

57.907.411

143.700

143.700

74.413.588

82.574.830

595.318

2.201.956

121.219.844

142.827.897

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
D.

Saját tőke

E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN

A Nitrogénművek Zrt. 2014. évi eredménykimutatása (összköltség eljárással)
(adatok ezer Ft-ban):
Jele

Mérlegtételek megnevezése

2013. év adatai

2014. év adatai

1.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

45.783.925

57.681.790

2.

Exportértékesítés nettó árbevétele

105.623.340

75.766.763

I.

Értékesítés nettó árbevétele

151.407.265

133.448.553

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke

1.900.165

-1.287.014

III.

Egyéb bevételek

8.808.111

788.363

IV.

Anyagjellegű ráfordítások

141.502.712

103.383.115

V.

Személyi jellegű ráfordítások

4.012.771

4.432.731

VI.

Értékcsökkenési leírás

1.694.037

1.804.179

VII.

Egyéb ráfordítások

11.154.808

5.405.573

A.

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

3.751.213

17.924.304

VIII.

Pénzügyi műveletek bevételei

4.972.828

10.191.951

IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

6.664.923

17.187.298

B.

Pénzügyi műveletek eredménye

-1.692.095

-6.995.347

C.

Szokásos vállalkozási eredmény

2.059.118

10.928.957

X.

Rendkívüli bevételek

346.225

1.255.597

XI.

Rendkívüli ráfordítások

84.461

73.957

D.

Rendkívüli eredmény

261.764

1.181.640

E.

Adózás előtti eredmény

2.320.882

12.110.597
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Elnök-Vezérigazgatói köszöntő

Tisztelt Partnerünk!
A 2014-es év a Nitrogénművek Zrt. életében több
szempontból mérföldkövet jelentett.
Büszkék vagyunk arra, hogy máshogy közelítjük
meg a dolgokat, mint ahogy az a piacon megszokott. Ez egyrészt azt jelenti, hogy felvállaljuk a
piaci szereplők számára új, szokatlan dolgok bevezetését, másrészt hiszünk abban, hogy a folyamatos változás, innováció, megújulás viszi előre
nemcsak cégünket, de az egész ágazatot is.
Ezen szellemiség egyik kézzelfogható eredménye,
hogy létrehoztunk a magyar agráriumban egyedülálló integrált szervezetet, mely átfogóan kiszolgálja
a magyarországi mezőgazdasági végfelhasználókat,
agrárgazdaságokat. E szervezetünket a növényvédőszer-kereskedelmi tevékenységünk 2015. évi elindításával tesszük teljessé.
Az új üzletágakkal egy innovatív gondolkodású kereskedelmi szervezetet kívánunk működtetni Genezis
márkanév alatt, mely egyet jelent a minőséggel, a
megbízhatósággal, a kiszámíthatósággal, a kulturált
szervizzel és a kifogástalan szakmai ellátottsággal.

4

Célunk az is, hogy fokozzuk a hazai piacon a versenyhelyzetet, és arra ösztönözzük az ágazat szereplőit,
hogy minél magasabb minőségi színvonalú termékekkel és versenyképes input árakkal szolgálják ki
a gazdákat.
Genezis Partnerhálózatunk szaktanácsadása révén
fő célkitűzésünk továbbra is a magyar mezőgazdaság minőségi műtrágyával való hosszú távú ellátása,
továbbá olyan műtrágyázási gyakorlat elterjesztése,
mellyel a műtrágya felhasználás optimálisan igazodik
a különböző területek, növényfajták, talajtípusok speciális igényeihez. Szeretnénk elérni, hogy a magyar
gazdák változtassanak szokásaikon, rutinból végzett
termesztési gyakorlatukon az egyre hatékonyabb és
versenyképesebb növénytermesztés megvalósítása
érdekében.
A fejlődés lételemünk, ezért termelési kapacitásainkat is folyamatosan fejlesztjük, értékesítési stratégiánkat a piaci igényekhez igazodva rugalmasan
alakítjuk. Ennek látványos eleme a műtrágya kiszállításban részt vevő kamionflotta, mely a gyors, pontos
szállítás mellett reklámozza Genezis márkanév alatt
futó termékeinket is.
2014-ben informatikai rendszerünket fejlesztettük,
korszerűbbre cseréltük, melyben az új üzletágak
igényeinek megfelelően kerültek kialakításra a folyamatok. Elindítottuk az SAP BusinessObjects bevezetését, mellyel korszerű riportokat állíthatunk elő
gyorsan és egyszerűen.
Az új üzletágak tevékenységének segítésére
– az újonnan kialakított budapesti fióktelepen –
a legmodernebb informatikai, telekommunikációs
és audiovizuális rendszereket építettünk ki, melyekkel több telephelyes videokonferenciákat és vezeték
nélküli prezentációs lehetőségeket is meg tudunk
valósítani.
Az iparágban egyedülálló innovatív szemléletmódot
megtartva, az elkövetkező években is az agrárium
legmeghatározóbb szereplője kívánunk maradni.

Tisztelettel:
Bige László
elnök-vezérigazgató
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A Nitrogénművek Zrt.
Igazgatósága

A Nitrogénművek Zrt.
bemutatása
A Nitrogénművek Zrt. az 1931-es megalapítása óta
Magyarország legnagyobb műtrágyagyára. Az évek
során az alkalmazott technológia és az üzleti környezet jelentősen megváltozott, fejlődött, de fő célkitűzésünk továbbra is a magyar mezőgazdaság minőségi
műtrágyával való hosszú távú kielégítése, továbbá
olyan műtrágyázási technológiai szolgáltatás nyújtása,
mellyel a műtrágya felhasználás optimálisan igazodik a
különböző területek, növényfajták, talajtípusok speciális
igényeihez.

Társaságunk tagja a Magyar Vegyipari Szövetségnek,
a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának,
valamint szorosan együttműködik a Fertilizers Europe
bizottságaival és egyéb nemzetközi szervezetekkel, melyektől információkat, tanulmányokat, elemzéseket kap
az európai uniós műtrágyapiacra vonatkozóan, továbbá
a szervezet érdekképviseleti, jogorvoslati fórumot is biztosít az Európai Unión kívüli gyártókkal szemben.

Társaságunk 2014-ben átalakította kereskedelmi koncepcióját, bővítette tevékenységét. Belföldön a műtrágya értékesítése mellett vetőmagot is forgalmazunk,
továbbá igény szerint terménykereskedelemmel is
foglalkozunk. 2015-től növényvédő szerekkel is ellátjuk
a gazdákat, mellyel teljes körűvé válik a gazdák kiszolgálása.

A Nitrogénművek Zrt. 2013-2014. évi árbevételének megoszlása termékek szerint
2014. év

2013. év

19,2%
DR. BLAZSEK ISTVÁN

BIGE ZALÁN

BIGE LÁSZLÓ

FÁBRY ESZTER

BIGE ZOLTÁN

igazgatósági tag,
vezérigazgató

igazgatósági tag

igazgatósági tag,
elnök-vezérigazgató

igazgatósági tag,
gazdasági igazgató

igazgatósági tag,
általános igazgató

3,3%
67,9%

37,9%

42,4%

8,4%
1,2%
3,5%
1,0%

5,6%
9,6%

Pétisó
Ammónium-nitrát
Karbamid
Nitrosol
Termény és vetőmag
Egyéb értékesítés
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Termelés
Az Ammónia és a Savüzem több napos leállására augusztusban került sor, mely során az éves hálócserével együtt elvégzésre került a 2013-ban megkezdett
kapacitásbővítés második üteme, melynek során új
ventilátor és hőcserélőház beépítése történt meg.
A Pétisó üzemben jelentősebb termeléskiesés nem
volt, a gyártott termékek megoszlása a kereskedelmi
igényekhez igazodva történt.

A 2014-es év során folyamatos volt a termelés, jelentős
kiesést okozó meghibásodás nem történt egyik
alapüzemünkben sem, ami
kedvezően hatott a műtrágyatermelésre. Ennek
köszönhetően 1.076 ezer
tonna műtrágyát állítottunk
elő, ami az előző évinél 326
ezer tonnával több.

Szilágyi János
műszaki igazgató

A Granuláló üzemben 2014 második felében beüzemelésre kerül a Dolomitőrlő malom 2 és a Semlegesítő 2 üzemrész, melyek ugyan a Pétisó üzemet látják
el alapanyaggal, de a Granuláló üzem részét képezik.
A dolomitőrlő beruházás részét képezte egy porátadó
rendszer is, melynek következtében leállításra került
a gyártelep egy távolabbi részén lévő golyósmalom
és megszűnt a dolomitpor tehergépkocsival történő
szállítása.

Az év során két nagyobb beruházás – Semlegesítő
2, Dolomitőrlő 2 –, illetve a Savüzem kapacitásának
1.800 tonna/napra történő bővítése valósult meg, ami
jelentősen hozzájárult a Granuláló és Pétisó üzem
megbízható alapanyag ellátottságához és üzembiztonságához.

800.000

739.145

A Nitrogénművek Zrt.
fő termékeinek termelési volumenei (tonna)

2013. év

700.000

73.415

100.000

33.512

65.387

200.000

99.035

147.420

300.000

295.938

400.000

164.475

416.823

500.000

370.882

600.000

503.281

556.969

2014. év

0
Ammónia

8

Salétromsav

Karbamid

Ammónium-nitrát

Pétisó

Nitrosol
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Környezetvédelem

Működésünk során törekszünk a környezetvédelmi
teljesítmény javítására, a környezetterhelés csökkentésére, a hatósági határértékek betartásán túlmenően a levegőt, a vizeket és a talajt érő káros hatások
mérséklésére, valamint az energiafelhasználás
hatékonyságának javítására.
A környezeti elemek – levegő, felszíni víz, talaj és
felszín alatti vizek – állapotát tekintve légszennyező
pontforrásaink 1998 óta nem bocsátanak ki a megengedett határértéket meghaladó mértékben szennyező anyagot, továbbá az előírt szennyvíz-kibocsátási
határértékeket 1997 óta nem léptük túl. A környezetvédelmi hatóság előírására évek óta figyelő kutakkal
vizsgáljuk a talaj és a felszín alatti vizek állapotát, s
az eredményeket jelentjük a hatóságnak.
Korszerű termelőüzemeink környezeti teljesítménye
az üzembe helyezések óta jó színvonalú.

MÛVEK ZRT
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A Nitrogénművek Zrt. új egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik, mely 2023. október 31-ig
érvényes.

Üzemeink működése zajterheléssel jár együtt, melynek csökkentésén folyamatosan dolgozunk.
Hulladékgazdálkodásunkra – mind a veszélyes, mind
az egyéb hulladékok tekintetében – a szelektív gyűjtés és hasznosítás magas foka jellemző. A veszélyes
hulladékokat arra feljogosított szervezetek szállítják
el és hasznosítják, illetve ártalmatlanítják.
A termelési hulladékok döntő részét visszaforgatjuk
a gyártástechnológiákba, míg a papírhulladékot,
műanyag hulladékot és az irodatechnikai hulladékot
hasznosító szervezetnek adjuk át.

Munkabiztonság, Biztonságtechnika
higiéniás szűrő és ellenőrző vizsgálatok, valamint
a veszélyes vegyi anyagoknak való kitettség mérése.
A Nitrogénművek Zrt. tevékenységének egy része
fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, ezért kiemelt
figyelmet fordítunk tűzvédelemi helyzetünk folyamatos javítására. A jogszabályi előírásoknak megfelelő
létesítményi tűzoltóságot működtetünk önkéntes
tagokkal, akik jól vizsgáznak a rendszeresen tartott
gyakorlatokon.
Kiemelt figyelmet fordítunk a munkakörülmények
biztonsági helyzetének folyamatos javítására és a
munkabalesetek megelőzésére. Ennek érdekében
rendszeres felügyeleti tevékenységet folytatunk, ami
magába foglalja a veszélyes berendezések, a kézi
mozgatású és gépi emelő-berendezések ellenőrzését, a munkahelyek rendszeres munkavédelmi szemléjét, üzembe helyezési eljárásokat, a munkahelyek
munkavédelmi kockázatértékelését, s a rendszeres
munka- és tűzvédelmi oktatásokat. Munkavállalóink
egészségvédelmét szolgálják a rendszeres foglalkozás-egészségügyi alkalmassági, a különböző munka10

A Veszprém megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
megyei és helyi szervei 2014-ben több alkalommal is
tartottak különböző ellenőrzéseket – tűzvédelem, iparbiztonság, veszélyes áru szállítás – Társaságunknál,
melyek során hiányosságot nem állapítottak meg.
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2014. ÉVI ÉRTÉKESÍTÉS
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2014. évi értékesítési tevékenységünk
Kereskedelmi tevékenységünk során külön figyelmet
fordítunk a nagy területtel
rendelkező végfelhasználó
partnereinkkel fennálló kapcsolatainkra és új partnerkapcsolatok kiépítésére.
Belföldön az input anyagok
értékesítését és a termény
felvásárlást a 2009. óta egyre
nagyobb számú végfelhasználót elérő Genezis Partnerhálózatunkon keresztül
valósítjuk meg, kihasználva az új üzletágak bekapcsolódásában rejlő kereskedelmi előnyöket és szinergiákat a
direkt értékesítési volumen növelésére. 2014-ben direkt
értékesítői hálózatunk az előző évihez képest 430-cal
több gazdálkodót szolgált ki.
Suba Péter
kereskedelmi
vezérigazgató-helyettes

A műtrágya értékesítésben, a Genezis Partnerhálózat
mellett továbbra is szerepet kapnak kiemelt forgalmazó partnereink, melyekkel stratégiai szerződéseket
kötöttünk.
Export értékesítésünk az évek során kialakított gyakorlatnak megfelelően elsősorban a külföldön alapított
saját cégeinken keresztül történik, független partnereink száma csökkenő tendenciát mutat.
2014-ben egy teljesen új export értékesítési koncepció
előkészítését kezdtük meg Németországban, ami Pétisó termékünk helyi bérelt raktárakban történő előtárolását jelenti, melynek segítségével a fő műtrágyázási
szezonban közvetlen és gyors kiszolgálást tudunk
biztosítani partnereinknek.

500-ak Klubja
Tovább működtettük a 2012-es év elején elkezdett,
eredetileg 3 éves időszakra tervezett 500-ak Klubja
kísérletsorozatunkat. 2014-ben 110 helyszínről származtak adataink a 2013-as őszi vetésű növények betakarítási eredményeiről, melyek esetében a kísérletek közel 87%-ánál mértünk, a termelőkkel közösen,
nagyobb terméshozamokat az általunk szaktanácsolt
és műtrágyázott parcellákon.
2014-ben 225 helyszínen végeztünk kísérletet tavaszi
vetésű növényeknél. 153 helyszínen kukorica, 51-en
napraforgó, 21-en egyéb tavaszi növény került betakarításra. A kukorica kísérletek esetében átlagosan
1,02 t/ha terméstöbbletet mértünk a betakarítások
során, míg a napraforgó kísérletek átlagosan 0,3 t/ha
terméstöbbletet mutattak a Genezis parcellák javára.
Az összes tavaszi vetésű kísérlet 93,5%-ánál mértünk magasabb terméshozamokat az általunk szaktanácsolt és műtrágyázott parcellákon.

2014-ben az 500-ak Klubja kísérletsorozat 600-ak
klubja néven történő folytatásáról és bővítéséről született döntés. Közel 250 régi és új termelővel további
egy éves időszakra terjedő szerződést kötöttünk,
melyek értelmében a műtrágyán kívül a vetőmagot
is biztosítjuk a kísérleti területekre az őszi káposztarepce és kalászos kísérletekhez.
A vetőmag üzletág tevékenységének segítésére az
országban több helyszínen állítottunk be a nyári-őszi
időszakban repce fajtasor, illetve hibridbúza kísérleteket a velünk kereskedelmi kapcsolatban álló
vetőmagos cégekkel közösen. Ezen kísérletekhez
szükséges teljes vetőmag szükségletet egy kivétellel – Genezis Nicola F1 hibrid – a velünk leszerződött
vetőmagos cégek biztosították.

A 2013-2014 keresztév során felhasznált átlagos műtrágya mennyiségek (kg/ha hatóanyag)
és átlagos termésmennyiségek (t/ha) a Genezis és Üzemi parcellákon
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Műtrágya és vegyitermék kereskedelem

Rácz Zoltán
műtrágya-kereskedelmi
üzletág igazgató

Az Agrárgazdasági Kutató
Intézet adatai szerint a
mezőgazdasági inputforgalmazók 1.379 ezer tonna
műtrágyát értékesítettek
közvetlenül mezőgazdasági
termelőknek 2014. évben,
melyből 1.034 ezer tonna egykomponensű, 345
ezer tonna pedig összetett
műtrágya. A termelők által
vásárolt műtrágya mennyi-

A Nitrogénművek Zrt. műtrágya értékesítése termékenként
és relációnként (adatok ezer tonna)

sége 3%-kal elmaradt az előző évitől, értéke 6%-kal
kevesebb, mint az egy évvel korábbi. A műtrágyák
2014. évi árai az egy évvel korábbi szinttől erősen elmaradtak, ezen belül a Pétisó éves átlagára mérséklődött a legkevésbé, mindössze másfél százalékkal
volt alacsonyabb 2014-ben, mint 2013-ban.
2014-ben – kereskedelmi súlyban – 646 ezer tonna
nitrogén műtrágyát – az előző évinél 184 ezer tonnával többet – értékesítettünk a belföldi piacra, ami az
összes értékesítésünk 58%-a. Az értékesített műtrágya hatóanyag-tartalma 194 ezer tonna volt, ami
36%-kal haladta meg az előző évit.
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Ammónium-nitrát
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Karbamid

belföld

18

export

Nitrosol

lelően tudtunk élni. Fő termékünk, a Pétisó, az egész
év során jelentős nyereségtartalmat biztosított.
Célpiacainknak továbbra is elsősorban a környező
országokat tekintjük, mivel a gyártelepünktől számított mintegy 1.000 km az a földrajzi távolság, amelyen
belül a műtrágyaszállítás még gazdaságosan kivitelezhető.

29%

30%

26%

A műtrágya árbevétel megoszlása
értékesítési relációk szerint

20%

2013. év

Vegyi termékeink értékesítését, piaci pozíciónk megtartását termékeink és szolgáltatásaink megbízható
minősége, illetve az évek során kialakított jó partnerkapcsolataink segítik.

2014. év

10%
0
2009

2010

2011

A magyar mezőgazdaság műtrágyaigényének minél nagyobb mértékű
kielégítése mellett termelőkapacitásaink megfelelő kihasználtsága szükségessé, és egyben lehetővé teszi külpiaci
jelenlétünk fenntartását.
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2014-ben külföldi piacainkon kiegyensúlyozott árviszonyok uralkodtak, mely kedvező helyzettel megfe-

40%

87

9

Műtrágya termékeink 2014. évi exportja – a nitrosol
kivételével – úgy volumenben, mint értékben jelentősen meghaladta az előző évit üzemeink folyamatos
működésének köszönhetően.
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A Nitrogénművek Zrt.
belföldi piaci részesedése

70%

2014. év

332

2012

2013

2014

Arra törekszünk, hogy az aktuálisan
rendelkezésre álló árualapokat megfelelő nyereségtartalommal tudjuk
értékesíteni export piacainkon.

36%
64%

Export

Belföld

42%

Export

58%

Belföld

Stratégiai partnereinknek tekintjük legnagyobb ipari
gáz és szalmiákszesz vásárlóinkat, akik folyamatosan kiemelt figyelmet kapnak, mely lehetővé teszi
a megtermelt teljes mennyiség piaci elhelyezését,
illetve szükség esetén a nitrogén beszerzési forrás
biztosítását.
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Terménykereskedelem
2014 márciusában kezdtük
meg terménykereskedelmi üzletágunk szervezeti
kiépítését, majd augusztus
hónapban az első üzlet is
megkötésre került. 2014.
évben közel 30 ezer tonna
termény vásárlására és
értékesítésére kötöttünk
Markovics Zsolt
szerződést, melyből közel
terménykereskedelmi 17 ezer tonnát fizikailag is
üzletág igazgató
értékesítettünk.
2014-ben az egész világon jóval nagyobb termést takarítottak be, mint az előző években. A nagyobb termés
nem csak a tőlünk távol eső országokban volt jellemző, hanem azokban is – Nyugat-Európa, Oroszország,
Ukrajna, Szerbia, Románia –, melyekben a magyar
terménynek az export piacokon versenyeznie kell.

Magyarországon is régen nem látott mennyiségeket
tudtak betakarítani a termelők, és mivel az ország
alapvetően exportra termel, így természetesen a
világpiaci árak jelentős csökkenése hatott a belföldi
árakra is, kivéve az étkezési búzánál, ahol minőségi
problémák miatt az árak a tavalyihoz képest emelkedtek.
A magyarországi terménykereskedelemben nagyon
erős a verseny. Nem az a kérdés, hogy kinek lehet
eladni, hanem, hogy ki tud közvetlenül a termelőtől
vásárolni. Ebben nyújt segítséget számunkra a műtrágya és vetőmag értékesítés során már megszerzett kapcsolati körünk, Genezis Partnerhálózatunk
üzletkötőinek ismertsége, mely lehetőséget biztosít
számunkra a közvetlen felvásárlásban.

Vetőmag kereskedelem
Vetőmag-kereskedelmi üzletágunk kiépítése szintén
2014 márciusában kezdődött, de itt már júliusban
elindult a tényleges munka
az őszi káposztarepce vetőmag beszerzésével.
Beszállítói körünk multinacionális és kis-közepes
Szabó Szilárd
hazai vetőmag előállító/nevetőmag-kereskedelmi
mesítő partnerekből tevőüzletág igazgató
dik össze, akik „piackész”,
zsákolt, fémzárolt vetőmagot szállítanak részünkre.
A raktározási, komissiózási és kiszállítási feladatokat
külső, megbízott cégek végzik számunkra.
Társaságunk piacra lépésekor – várakozásainknak
megfelelően – erős árejtésbe kezdtek a forgalmazók,
így a vetőmag üzletágunk alacsony, a többi forgalmazóhoz hasonlóan minimális eredményességgel indult.
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Az őszi káposztarepce esetében a magyarországi
vetésterület 210.000 hektár volt, melynek 10%-os
lefedését tűztük ki 2014. évi célul. Beszállítóinkat a
hagyományos vetőmagpiaci gyakorlattól eltérően választottuk ki, olyan portfóliót kialakítva, mely minden
piaci igényt kielégített. A portfólió a Genezis Nicola
F1 hibrid, „saját márkás” terméket is tartalmazta,
mely az egyik fő nemesítő háztól került beszerzésre.
A Társaságunk által gyártott és forgalmazott termékek minősége és választéka minden igényt kielégít,
illetve a termelők részére nyújtott szaktanácsadásiértékesítési rendszeren keresztül kiváló versenypozícióban van a belföldi piacon.
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Humánerőforrás- és szervezet-fejlesztés,
értékeink megőrzése, elkötelezettség, motiváció
A folyamatosan változó
környezet kihívásaihoz
igazodva folytattuk tevékenységünket 2014-ben is,
ahhoz a kiemelt foglalkoztatói szerephez méltóan,
amelyet a Nitrogénművek
Zrt. hosszú évtizedek óta
betölt a régióban. Ennek
Medve József
jegyében mindig szem előtt
humán igazgató
tartjuk a működésünkre
jellemző alapvető értékek megőrzését, a munkaerő
megbecsülését, a szociális érzékenységet.
A Nitrogénművek Zrt. továbbra is a régió vonzó
foglalkoztatójának számít. Sokan szeretnének „nitrogénes” dolgozók lenni, így a munkaerő-felvételek
során vezetőink számos, megfelelő kompetenciákkal
rendelkező pályázó közül választhatják ki a jövendőbeli munkatársakat.
Alacsony fluktuáció mellett a foglalkoztatottak létszáma 2014. december 31-én 661 fő.
Tradicionálisan versenyképes jövedelmet biztosítunk
munkavállalóink részére, melyet kiegészít a béren
kívüli juttatások rendszere. 2014. január 1-i hatál�lyal alapbérfejlesztést hajtottunk végre, mely során
a személyi alapbérek átlagosan 4%-kal növekedtek.
Tovább működött a béren kívüli juttatásokat magában
foglaló Cafeteria rendszer, illetve fokozott figyelmet

fordítottunk a szociális jellegű juttatásokra, többek
között lakáscélú támogatás nyújtására is.
A munkavállalók, valamint az őket képviselő érdekképviseleti szervezetek közötti párbeszéd folyamatos és
hatékony, a partnerek maximálisan együttműködtek
annak érdekében, hogy a cég stabilitása továbbra is
fennmaradjon.
Célunk, hogy a munkatársak rendelkezzenek a jogszabályi előírásoknak és a társasági elvárásoknak megfelelő iskolai, illetve szakmai végzettségekkel, ennek
megvalósításához minden feltételt biztosítunk.
A Műtrágya kereskedelmi üzletág területéről 2014
szeptemberében összesen 12 fő növényvédelmi
szakmérnök szakirányú továbbképzésben kezdte meg
tanulmányait. 2014-ben folytatódott az angol nyelvtanfolyami program 6 fő részvételével, melynek célja
felsőfokú gazdasági-pénzügyi szaknyelv elsajátítása.
Külföldi nyelvtanfolyami kurzust is szerveztünk 2 fő részére.
A vezetőség határozott célja, hogy a munkavállalók elkötelezettek legyenek a Társasággal szemben, találják
meg saját számításaikat, érezzék jól magukat munkahelyükön. Ennek érdekében nagy hangsúlyt fordítunk a
munkavállalói elégedettség megtartására és folyamatos javítására.
Hagyományainkhoz hűen 2014. évben is megrendezésre került a „Nyugdíjas találkozó”, továbbá a „Nitrogén
Családi nap”, melynek keretén belül a „Nitrogénművek
Zrt. Kiváló Munkavállalója” címet kapta és egyben
Elnöki díjban részesült 10 munkatársunk.

Eredmény: árbevétel és költségek
Társaságunk fő profiljába tartozó nitrogén műtrágya
értékesítés részaránya 56,6%, eladott mennyisége
kereskedelmi súlyban 1.107 ezer tonna, mely eléri
a korábbi évek teljesítményeit.
2014-ben a nitrogén műtrágya értékesítés volumene
398 ezer tonnával nőtt, az átlagárak a Pétisó és

a Nitrosol esetében 2-3%-kal emelkedtek, a karbamid és az ammónium-nitrát esetében 1-4%-kal
csökkentek, a Genezis NPK volumene 17,7 ezer
tonnával, átlagára 12%-kal csökkent a 2013. évihez
képest.

A Nitrogénművek Zrt. 2013-2014. évi árbevétele (millió Ft)

2014-ben 133,4 milliárd Ft
nettó árbevételt értünk el.

Megnevezés
2013. év
2014. év
Belföld, ebből
45.784		
57.682		
Nitrogénműtrágyák		 31.436		44.263
Genezis NPK		
8.092		
5.328
Vegyi termékek		
969		
916
Termény		
-		944
Vetőmag		
-		329
Földgáz		 3.803		4.075
Egyéb termékek és szolgáltatások		
1.484		
1.827
Export, ebből
105.623		
75.767		
Nitrogénműtrágyák		 17.301		31.314
Genezis NPK		
38		
27
Vegyi termékek		
63		
63
Kvóta értékesítés		
788		
0
Földgáz		 87.283		44.122
Egyéb termékek és szolgáltatások		
150		
241
Árbevétel összesen:
151.407		
133.449		

2014 / 2013
+25,9%
+40,8%
-34,2%
-5,5%
+7,2%
+23,1%
-28,3%
+81,0%
-28,9%
0%
-49,4%
+60,7%
-11,9%

Nitrogénműtrágyák értékesítésének 2014. évi összetétele relációnként (millió Ft)
Belföld

Export
3,3%
1.033,1

8,1%
3.592,3
10,8%
4.745,8

15,3%
6.765,8

25,8%
8.093,7

65,8%
29.032,1

68,9%
21.544,9

2,0%
641,7

Pétisó
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Ammónium-nitrát

Karbamid

Nitrosol
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A műtrágyák mellett vegyi termékeket – argon, nitrogén, ammónia, salétromsav, kalcinol, szalmiákszesz
– is értékesítünk, továbbá egyéb szolgáltatásokat
nyújtunk, az ebből származó árbevételünk az előző
évihez képest hasonló szinten alakult.

A 2014 második felében fizikailag is megkezdett
termény és vetőmag értékesítési tevékenységünk
árbevétele az elvárt szinten alakult.
Termelési költségeink szerkezetét az alábbi diagram
szemlélteti:

A Nitrogénművek Zrt. termelési költségének szerkezete

1,7%
4,0%

35,3%
52,8%
94,3%
6,3%
0,3%
5,2%

Anyagjellegű ráfordítások

Földgázköltség

Személyi jellegű ráfordítások

Egyéb anyagköltség

Értékcsökkenés

Igénybevett szolgáltatások értéke
Egyéb szolgáltatások értéke
Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

A műtrágyagyártáshoz szükséges legfontosabb
alapanyagot, az ammóniát saját magunk állítjuk elő
földgázból, ebből adódóan a földgázfelhasználás
költsége meghatározó költségelemnek számít az
anyagköltségen és Társaságunk összes termelési
költségein belül is.
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A földgázt – kedvezőbb versenypiaci környezetből –
Nyugat-Európából szerezzük be, mellyel biztosítani
tudjuk versenyképességünk megőrzését és regionális versenytársainkkal szembeni előnyünk növelését.
Társaságunk a 2014. évi gazdálkodását 12.110 millió
Ft adózás előtti eredménnyel zárta.
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Érdekeltségeink
A Nitrogénművek Zrt. 2014. évi tulajdonosi részesedései
Megnevezés
Péti Nitrokomplex Kft.

Telephely

Tulajdonosi részesedés

8105 Pétfürdő, Hősök tere 14.

100%

			
Péti Polietilén Zsák Kft.

8105 Pétfürdő, Hősök tere 14.

100%

			
Nitrogén-Pinkerton Kft.

8105 Pétfürdő, Hősök tere 14.

53,3%

Fő tevékenységi kör
műtrágyák gyártása, 		
kiszerelése, forgalmazása
polietilén csomagolóanyagok
gyártása és forgalmazása
nyomozási, biztonsági 		

			tevékenység
Nádudvari Agrokémiai Kft.

4181 Nádudvar, Kabai u. 60.

24,52%

			
BIGE Szállítmányozási Kft.

8105 Pétfürdő, Hősök tere 14.

100%

Nitrogén Projekt Kft.

8105 Pétfürdő, Hősök tere 14.

100%

„Nitro Pet” Termelő,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

24000 Subotica (Szabadka),		
Matie Corvina 15. (Szerbia)

100%

			
Nitropet Slovakia s.r.o.
S.C. BH Chemical Impex s.r.l.

932 01 Vel’ky Meder (Nagymegyer),

51%

műtrágya, nitrogénvegyület 		
gyártása és forgalmazása
egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
vagyonkezelés (holding)
szállítási, ügynöki tevékenység; vegyi
termékek, műtrágyák kiskereskedelmi
forgalmazása
mezőgazdasági termékek, vegyi

Nám. Mládeze 117/27 (Szlovákia)		

anyagok kis- és nagykereskedelme

440011 Satu Mare (Szatmárnémeti),

vegyipari termékek nagykereskedelme

100%

Al. I. Cuza 2. (Románia)		
Nitropet Deutschland GmbH
Nitropet Italia s.r.l.
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85540 Haar, Ladehofstrasse 10. (Németország)

100%

nagy- és kiskereskedelem

39100 Bolzano, Via Galvani 21. (Olaszország)

100%

nagy- és kiskereskedelem

NITROGÉNMŰVEK Zrt.

ÉVES JELENTÉS 2014

25

A Nitrogénművek Zrt. Felügyelő Bizottsága

Beruházási tevékenységünk
2014-ben két nagy volumenű beruházás megvalósítása mellett döntött az anyavállalat.
2014 márciusában aláírásra került a Pétisó és
ammónium-nitrát előállítására egyaránt alkalmas
új Granuláló üzem építésére vonatkozó szerződés. Az új üzem a prillezett technológiájú Pétisó
üzemet váltja ki 2015 végén. Az új Granuláló üzem
üzembehelyezése révén a műtrágyatermelés gazdaságossága javul, a környezeti behatások kedvezőbbek lesznek.
Az év során folytatódtak az Ammónia üzemi kapacitásbővítésével kapcsolatos munkálatok, mellyel az
üzem energia felhasználása is csökkenni fog. A technológiai levegő biztosítása érdekében folyamatban
van egy párhuzamos levegő kompresszor beépítése,
a Carsol rendszer kapacitás bővítése és energiafelhasználás csökkentése, továbbá a szintéziskör
nedves körről ún. száraz körre történő átalakítása,
hőcserélők, illetve a hővisszanyerő rendszerben lévő
csőkötegek kicserélése. A készülékek beépítésére
a 2015. évi nagyjavítás során kerül sor.

A beruházások megvalósulásának hatására egyre
növekvő mennyiségű gőzfelesleggel fogunk rendelkezni, melynek felhasználására új kondenzációs turbina-generátor rendszer létesítését tervezzük, ezért
2014-ben szerződést kötöttünk az ehhez szükséges
főbb berendezések leszállítására.
A Társasági adótörvény adta lehetőséggel élve fejlesztési adókedvezmény iránti kérvénnyel fordultunk
a Kormányhoz, mely jóváhagyta kérelmünket, így már
2015-től adókedvezményt vehetünk igénybe a befejeződő beruházásaink után.
A Magyar Kormány által engedélyezhető beruházási
összeg felső határát meghaladják tervezett beruházásaink, ezért az Európai Unió Bizottságához fordultunk további fejlesztési adókedvezményre vonatkozó
igényünkkel, mellyel kapcsolatban számunkra
kedvező döntés született.
Ezen pozitív döntések is ösztönzik Társaságunkat
a fejlesztések folytatására.

TÓSOKI GÉZA

SZUROVCSÁK RÓBERT

GYENES ZOLTÁN

dolgozói képviselő,

FB elnök

FB tag

FB tag

2014 végén aláírásra került egy új 1.150 tonna/nap
kapacitású Savüzem építésére vonatkozó szerződés,
melynek keretében várhatóan 2017 júliusára készül
el az üzem, a hozzátartozó hűtővízrendszerrel és
tartályparkkal együtt.
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NITROGÉNMŰVEK Zrt.
8105 Pétfürdő, Hősök tere 14.
Telefon: +36 (88) 620 100
Fax: +36 (88) 620 102
E-mail: nrt@nitrogen.hu
Web: www.nitrogen.hu

A BIGE HOLDING CSOPORT TAGJA

