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A pozitív visszajelzésű rendezvénysorozat eredményeként mintegy 2.300 gazdálkodóval találkoztunk,
mely gyakorlatot tovább kívánjuk folytatni.

2015. év adatai
67.167.223
48.022.601
115.189.824
-1.328.338
503.455
-824.883
1.567.886
37.492.680
6.099.968
349.253
45.410.310
301.195
89.653.406
3.603.587
612.880
1.137.676
5.354.143
2.168.746
5.537.311
175.311
13.219.221
28.566
28.566
520
481.655
5.657.591
6.168.332
4.612.429
-21.785
9.978.432
14.569.076
-8.400.744
4.818.477
1.856.296
135.202
1.721.094
6.539.571
442.761
6.096.810

Társaságunk továbbra is aktívan részt vesz a mezőgazdaságban elkezdődött generációváltás támogatásában. 2015-ben negyedik alkalommal rendeztük
meg a Genezis 2.0 konferenciát, melyen fiatal gazdákat láttunk vendégül és kínáltunk számukra szakmai,
illetve a szakmához szorosan kapcsolódó – tőzsdei,
kommunikációs – programokat.
Az értékesítést és a termény felvásárlást, az integrátori szerepkört az évről évre egyre nagyobb számú
végfelhasználót elérő Genezis Partnerhálózaton
keresztül valósítjuk meg, kihasználva az új üzletágak
bekapcsolódásában rejlő kereskedelmi előnyöket a
direkt értékesítési volumen növelésére.
Azért tudunk többet nyújtani a már piacon lévő
integrátoroknál, mert van mögöttünk egy korszerű,
folyamatosan bővülő gyártási kapacitás, ami véleményünk szerint a hosszú távú siker záloga.

Tisztelt Partnerünk!
A Nitrogénművek Zrt. célja a magyar piaci részesedés megtartása, illetve növelése úgy, hogy a jelenleginél is jobb minőséget, csomagolást, szakmai
hátteret nyújtson a magyar végfelhasználók,
a gazdálkodók számára.
Alternatívát kínálunk a piacon, amelyben a műtrágya-, vetőmag-, növényvédőszer-értékesítést,
valamint terménykereskedelmet összefogó Genezis
márkanév egyet jelent a minőséggel, a megbízhatósággal, a kiszámíthatósággal és a kifogástalan
szakmai háttérrel.
Partnereinkkel való kapcsolat megerősítése, valamint a hatékony információ visszacsatolás érdekében 2015. első két hónapjában elindítottuk az
egész országra kiterjedő Genezis Évindító Rendezvénysorozatunkat, mellyel lehetőséget biztosítottunk a gazdálkodóknak, hogy közvetlenül találkozhassanak a kereskedelmi terület vezetésével.

2014-ben eldöntöttük a salétromsav gyártó kapacitásunk bővítését, mely a nitrát típusú műtrágya
egyik alapanyaga. Ezzel elköteleztük magunkat a
nitrát-műtrágyagyártó kapacitás további bővítése
mellett. 2016. elején aláírtuk a szerződést egy ammónium-nitrát oldatot gyártó üzemrész létesítésére és tárgyalásokat folytatunk dolomitörlő malom
építésére, melyek termékeit Pétisó gyártáshoz
használjuk.
A jövőben rendelkezésünkre álló többlet műtrágyát elsősorban a hazai mezőgazdaság számára
szeretnénk értékesíteni Genezis Partnerhálózatunkon keresztül, olyan műtrágyázási gyakorlat
elterjesztésével, amelyben a műtrágya, vetőmag,
növényvédő szer felhasználás optimálisan igazodik
a különböző területek, növényfajták, talajtípusok
speciális igényeihez.
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A Nitrogénművek Zrt.
Igazgatósága

DR. BLAZSEK ISTVÁN
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A Nitrogénművek Zrt. Felügyelő Bizottsága
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A Nitrogénművek Zrt.
bemutatása
A Nitrogénművek Zrt. profilját a műtrágyagyártás, ezen
belül a nitrogénhatóanyag-tartalmú termékek előállítása határozza meg. Védjegyünk és vezértermékünk
az 1932. június 28-án szabadalmaztatásra bejelentett
Pétisó, amely mellett jelentős mennyiségű karbamidot,
ammónium-nitrátot, nitrosolt is termelünk és értékesítünk. A műtrágyagyártás folyamata során keletkező
vegyi termékek – salétromsav, szalmiákszesz, ipari
gázok – forgalmazása csak kisebb súlyt képvisel.

A 2014-ben átalakított kereskedelmi koncepciónkkal,
tevékenységünk bővítésével teljes körű szolgáltatást nyújtunk partnereinknek. A belföldi műtrágya,
vetőmag értékesítés és termény felvásárlás mellett,
2015 januárjától növényvédő szerek forgalmazásával
egészítettük ki tevékenységünket. Ezen integrátori
szerepvállalással továbbra is elsődleges célunk a hazai
piaci igények maximális kielégítése, a gazdák szakmai
alapokon nyugvó kiszolgálása.

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.

2014.
év
2013. év évi árbevételének megoszlása termékek
A Nitrogénművek Zrt. 2014-2015.
szerint

42,4%

3,5%
9,6%
1%

37,9%

5,6%

31,3%
44,4%

8,9%
3,5%
8,2% 3,7%

Pétisó
Ammónium-nitrát
Karbamid
Nitrosol
Termény és vetőmag
Egyéb értékesítés
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Termelés
A 2015-ös év, a termelő üzemeknél, az elmúlt 10 év egyik
legkevesebb kieséssel járó éve volt. Társaságunk 2015.
évi termelési volumeneit a közel két hónapot igénybe
vevő nagyleállás határozta meg, melynek következtében
az előző évinél mintegy 162 ezer tonnával kevesebb műtrágya árualap képződött.
Az év folyamán több, a termelő üzemek kapacitását
növelő és biztonságosabb üzemmenetét elősegítő beruházás készült el. A legjelentősebb az Ammónia üzem
kapacitásának 1.400 t/napra történő növelése.
A beruházással nemcsak az üzem napi termelése nőtt,
de a földgáz fajlagosa is javult.

A ThyssenKrupp Industrial Solutionstől vásárolt új
1.960 t/nap Pétisó termelésére alkalmas granuláló
üzem kivitelezési munkálatai egész évben folytak.
Az üzem építésének, összeszerelésének látványos
része volt a kulcsfontosságú, gigászi méretű berendezések Pétfürdőre szállítása, mely több napig tartott
a gönyűi kikötőből. Az új üzem termelési vertikumba
történő illesztése a nagyleállás alatt megtörtént.
A garanciális próbák 2015 decemberében elkezdődtek.
A Granuláló 2 üzemben megtermelt műtrágya big-bag
csomagolására új csomagoló épületet és berendezést
helyeztünk üzembe, mely a legkorszerűbb robottechnikával felszerelt.

A Savüzemben beépítésre került egy 2 MW teljesítményű frekvenciaváltó egység, amely biztosítja, hogy az
üzem a legmelegebb hónapokban is 1.800 t/nap salétromsavat tudjon gyártani. A leállás alatt építettünk egy
gázammónia vezetéket a műtrágya üzemek ellátására
a Savüzemből, ami Ammónia üzemi üzemzavarok esetén biztosítja a sav és műtrágya üzemek működését.

800.000

700.000
556.969
484.002

416.823
340.437

400.000

2014. év
2015. év

600.000

500.000

699.812

A Nitrogénművek Zrt.
fő termékeinek termelési volumenei (tonna)

739.145

Az Argon üzemben egy új 2.000 Nm3/h kapacitású
metán kompresszor lett telepítve, amely megfelelő lesz
akkor is, ha az Ammónia üzem kapacitását a jövőben
1.650 t/napra növeljük.
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51.478

100.000
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0
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Környezetvédelem
Társaságunk 2023. október 31-ig érvényes egységes
környezethasználati engedéllyel rendelkezik.

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.
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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.

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
A Társaságunk létesítményi tűzoltósága, a korábbi
évekhez hasonlóan számos közös gyakorlaton vett
részt a hivatásos tűzoltókkal a különböző üzemekben, ami a Társaságunk tűzoltóinak jó gyakorlási,
tapasztalatszerzési, a hivatásos tűzoltóságnak pedig
helyismeret szerzési lehetőség.

Kiemelt figyelmet fordítunk a munkakörülmények
biztonsági helyzetének javítására és a munkabalesetek megelőzésére, melynek érdekében rendszeres
felügyeleti tevékenységet folytatunk, ami a veszélyes
berendezések, valamint a kézi mozgatású és gépi
emelő-berendezések ellenőrzését, a munkahelyek
rendszeres munkavédelmi szemléjét és a munkavédelmi oktatásokat foglalja magába.

A katasztrófavédelmi törvény előírásainak megfelelően a Társaságunk megkapta az új csomagoló egység,
valamint az új savüzem létesítési engedélyét. 2015
augusztusában benyújtott SEVESO-III. irányelv szerinti egységes szerkezetű biztonsági jelentés alapján
az új Granuláló üzemre és csomagolóra a használatba vételi engedélyt a hatóság megadta.

A Társaságunk tevékenységének egy része fokozottan
tűz- és robbanásveszélyes, ezért kiemelt figyelmet fordítunk a tűzvédelmi helyzetünk folyamatos javítására.
10
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2015. ÉVI ÉRTÉKESÍTÉSI TEVÉKENYSÉGÜNK
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2015. évi értékesítési tevékenységünk
A Nitrogénművek Zrt. a
2014-ben átalakított kereskedelmi koncepciójával,
tevékenységének bővítésével
teljes körű szolgáltatást
nyújt partnereinek. A belföldi
műtrágya, vetőmag értékesítés és termény felvásárlás
mellett, 2015 januárjától
Suba Péter
növényvédő szerek forgalkereskedelmi
mazásával egészítette ki
vezérigazgató-helyettes
tevékenységét. Ezen integrátori szerepvállalással továbbra is elsődleges cél a hazai
piaci igények maximális kielégítése, a gazdák szakmai
alapokon nyugvó kiszolgálása.
A kereskedelmi tevékenységhez egy egységes, frissített
arculatot is kialakítottunk, mely alapján a fogyasztók

könnyen be tudják azonosítani Genezis márkánkat,
mely megfelelően szimbolizálja Társaságunk piacon
betöltött fontos és meghatározó szerepét.
Folytatódott az 500-ak Klubja nagyparcellás műtrágyázási demonstrációs kísérletsorozat, melyben jellemzően 300 hektár vagy annál nagyobb területet művelő, fejlett gépparkkal rendelkező gazdaságok vehettek részt.
A kísérletsorozattal az volt a célunk, hogy megmutassuk, szakszerű műtrágyázással mekkora terméstöbblet
és többletjövedelem érhető el.

A 2014/2015-ös keresztévben elért legjobb eredmények a 4 fő kultúrában
		
Termény
Kísérlet helye
Kukorica
Haladás Szövetkezet
Napraforgó
Nyírmihálydi
Repce
Szentes
Őszi búza
Balhér Kft.

Termésátlag
Genezis (t/ha)
Üzemi (t/ha)
9,3
5,75
3,95
3,3
4,27
2,96
7,77
5,44

Többlet
termésátlag (t/ha)
3,55
0,65
1,31
2,33

(%)
38
16
31
30

Gazdasági számítások segítségével komplex megtérülési összehasonlítást végzünk a betakarításokat követően
minden egyes kísérletünk esetében, melyet az alábbi táblázat tartalmaz.

2014-2015 500-ak Klubja átlageredményeink

Kukorica
Napraforgó
Őszi búza
Őszi káposztarepce

Kísérletek
száma

Ebből termelésnövekedéssel
járó kísérlet

Átlagos
termelésnövekedés

Átlagos
terményárak

Átlagos nettó
többlet
eredmény

db

db

t/ha

Ft/t

Ft/ha

165
65
107
34

139
59
97
27

0,81
0,30
0,62
0,64

42.500
115.780
47.450
108.620

23.623
22.393
19.126
42.484

Az átlagos nettó eredmény többletből levonásra került az az inputanyag, műtrágya többletköltség, melyet a mi
szaktanácsadóink javasolnak a Genezis parcellára a hagyományos (üzemi) módon kezelt parcellával szemben.

Nitrogén hatóanyag felhasználás 2014-2015-ben (kg/ha)

Kukorica
Napraforgó
Őszi búza
Őszi káposztarepce

Genezis parcella
143,7
98,3
151,8
153,2

Üzemi parcella
116,30
78,00
118,60
138,13

Az eredmények egyértelműen bizonyítják, hogy megéri
szakszerűen gondoskodni a termőföldről, hiszen az
bőségesen meghálálja a többlet figyelmet, tápanyagot
és teljes megművelt területen alkalmazva igen komoly
gazdasági hasznot eredményez.
Az ötödik éve folytatott kísérletek alapján elmondható,
hogy a hazai műtrágya piacban legalább 20%-os bővülési lehetőség van, amennyiben a gazdálkodók elfogadják és alkalmazzák az általunk javasolt technológiát az
egyes terményféleségeknél.
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Műtrágya és vegyitermék kereskedelem
Az Agrárgazdasági Kutató Intézet adatai szerint a
műtrágya forgalmazók 1,5 millió tonna műtrágyát
értékesítettek közvetlenül a magyar mezőgazdasági
termelők részére, mely 8%-os növekedés a korábbi
évhez képest. A műtrágya árak átlagos növekedése
3%, ezen belül a Pétisó ára is azonos mértékben
emelkedett.
2015-ben egyenletesebb volt a műtrágya iránti kereslet, mint korábban. Értékesítési stratégiánk elsődleges
célja, hogy évről évre növeljük termékeink végfelhasználók részére történő értékesítési volumenét a belföldi
piacon, magas szintű szolgáltatási színvonal biztosítása
mellett. Ezen stratégia eredményeként 2015-ben a
Genezis Partnerhálózat által közvetlenül értékesített
volumen elérte a 350.000 tonna műtrágyát, mely a belföldi értékesítésünk közel 50%-a.

Termékeinket a legkedvezőbb ár-érték arány mellett
tesszük elérhetővé partnereink részére. A rugalmas és
hatékony kiszolgálásról a 2015 évben vásárolt 115 kamionból álló flotta gondoskodik, lehetővé téve műtrágya
termékeink időben történő, pontos kiszállítását.
Üzletkötőink szakmai alapokon ajánlják a korszerű
tápanyag gazdálkodáshoz szükséges teljes Genezis
műtrágyaválasztékot, melyben a nitrogén- és komplex
NPK műtrágyák, szilárd és folyékony alap- és fejtrágyák, valamint öntöző- és lombtrágyák is megtalálhatóak. A szaktanácsadással kiegészített teljes műtrágyakínálat segítségével pedig a költséghatékony gazdálkodás
folytatásában tudtunk segítséget nyújtani.

A Nitrogénművek Zrt. 2015-ben – kereskedelmi
súlyban – 654 ezer tonna nitrogén műtrágyát – értékesített a belföldi piacra, ami az összes nitrogén-műtrágya értékesítés 66%-a. Az értékesített műtrágya
hatóanyag tartalma 196 ezer tonna volt.

A rendelkezésre álló árualappal elsősorban magyar
mezőgazdaság műtrágyaigényének minél nagyobb
mértékű kiszolgálása a célunk, azonban a Társaságunk
termelőkapacitásainak megfelelő kihasználtsága szükségessé, és egyben lehetővé is teszi külpiaci jelenlétünk
fenntartását.

A Nitrogénművek Zrt.
belföldi piaci részesedése

Nitrogénművek Zrt.
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Magyarországon forgalmazott műtrágya mennyiségi eloszlása negyedévente
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A Társaságunk export célpiacainak továbbra is
elsősorban a környező országokat tekinti, mivel a
gyárteleptől számított mintegy 1.000 km az a földrajzi távolság, amelyen belül a műtrágya export még
gazdaságosan kivitelezhető.
Az évek során kialakított gyakorlatnak megfelelően
elsősorban a külföldön alapított saját cégeken keresztül történt az értékesítés, a Társaságunk független partnereinek száma tovább csökkent.

2015-ben a Társaságunk tovább bővítette külpiaci
kereskedelmi szervezeteit, megalakítva eszéki székhellyel a Nitropet Croatia d.o.o. leányvállalatát.
A bővülést nagyban segítette, hogy Társaságunk termékei minőségben és szolgáltatás színvonalában is
versenyképesek a szomszédos országokban gyártott
termékekkel.

NITROGÉNMŰVEK Zrt.
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Vetőmag értékesítés

A Nitrogénművek Zrt. műtrágya értékesítése termékenként
és relációnként (adatok ezer tonna)
500
450

Hazánkban 2015-ben a tavaszi fő szántóföldi kultúrák
esetében a vetésterület csökkenése volt tapasztalható, melynek következtében a vetőmag piac gyártói
oldalán vetőmagkészletek halmozódtak fel.
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2015. év

332
295
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Ezen piaci helyzet ellenére a Genezis Partnerhálózat
üzletkötői csapata növelni tudta piaci részesedésünket a vetőmag piacon. Repcében 17%-ot meghaladó
piaci részesedést tudtunk elérni, a kukorica és napraforgó vetőmag értékesítés területén pedig a terveinket meghaladó 10-12%-os piacrészt realizáltunk.

A Társaság elsősorban a műtrágya értékesítés által
már meglévő végfelhasználói partnerkapcsolatain
keresztül értékesítette a vetőmagokat, kihasználva
a Társaságon belül elérhető termékek szinergiáit, a
szántóföldi kultúrákra kidolgozott Genezis technológián keresztül.

A Nitrogénművek Zrt-nek, mint új piaci szereplőnek,
az erős ár és forgalmazói pozícióharcot kihasználva

150
100

101

90

58

58

36
9

0
belföld

export
Pétisó

Terményértékesítés

70
58

56

50

belföld

18

0

export

belföld

Ammónium-nitrát

export

belföld

Karbamid

2

export

Nitrosol

2014. összesen: 772

2014. összesen: 99

2014. összesen: 159

2014. összesen: 76

2015. összesen: 765

2015. összesen: 56

2015. összesen: 106

2015. összesen: 60

Vegyi termékeink értékesítését, piaci pozíciónk megtartását termékeink és szolgáltatásaink megbízható
minősége, illetve az évek során kialakított jó partnerkapcsolataink segítik.
Stratégiai partnereinknek tekintjük legnagyobb ipari
gáz és szalmiákszesz vásárlóinkat, akik folyamato-

san kiemelt figyelmet kapnak, mely lehetővé teszi
a megtermelt teljes mennyiség piaci elhelyezését,
illetve szükség esetén a nitrogén beszerzési forrás
biztosítását.

A műtrágya árbevétel megoszlása
értékesítési relációk szerint

2014. év

42%

Export
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2015-ben elindítottuk a saját termelésű kalászos
vetőmag termeltetésünket. Ennek eredménye a későbbi szezonokban realizálódik majd.

2014. év

350

kedvezőbb feltételekkel volt módja vetőmagot vásárolni. Ezt a stratégiánkban és a végrehajtási taktikánkban megfelelő szinten tudtuk képviselni.

2015. év

33%
58%

Belföld

67%

Export

Belföld

A terménykereskedelem területén is a 2015-ös év volt
az első teljes kereskedelmi éve a Társaságunknak,
több mint 130 ezer tonna terményt sikerült értékesíteni 6,3 milliárd Ft értékben.
2015-ben az egész világon ismét jó termést takarítottak be, melynek köszönhetően a világpiaci árak az
év folyamán nem igazán tudtak emelkedni. Emellett
az olajárak drasztikus esése is jelentős nyomás alatt
tartotta a gabonák árát, mivel például az USA-ban a
kukoricatermés felét etanol gyártására használják fel.
A búza ára a francia tőzsdén egész évben 150-170
euro/tonna szint között mozgott, nyáron másfél hónap
kivételével, amikor pár napra 200 euro/tonna környékére ugrott fel.
A nagyobb termés nemcsak a Társaságtól távol eső
országokban volt jellemző, hanem azokban is – Nyugat-Európa, Oroszország, Ukrajna, Szerbia, Románia
–, melyekben a magyar terménynek az export piacokon versenyeznie kell. Emellett nagy szerepet játszott
az ukrán és orosz devizák 2015 évi jelentős leértékelődése, így ezen országok a világpiacon folyamatosan
eladóként nyomás alatt tartották az árakat.
2015 első felében a magyarországi terménykereskedelmi piacon, főként az előző évi rekordtermésű, de
az ország nyugati felében toxin fertőzés miatt kevésbé
keresett kukorica kereskedelme zajlott.

Az év első hónapjaiban minimális üzletkötés jellemezte a piacot, nyomott árakon. Áprilistól azonban, amikor
a termelők látták, hogy jelentős mennyiség van még a
raktárakban, illetve az új termés jól áttelelt, elindultak
az értékesítések.
Ebben a piaci helyzetben a Társaságunk számára is
rengeteg lehetőség adódott, és áprilistól júliusig értékesítettük éves forgalmunk felét.
A búza és az árpa mennyisége 2015-ben is jóval a
közepeset meghaladó volt. Aratáskor egy kb. 3 hétig
tartó jelentős áremelkedés történt az export piacokon,
ami miatt az összes szárító jelentős mennyiségű búzát
vásárolt meg spekulációs céllal, illetve a termelők is
csak a legszükségesebb mennyiségeket adták el, mivel abban bíztak, hogy ez az áremelkedés tartós lesz.
Ez azonban nem így történt, ezért nyár végétől a búza
és árpa piaca teljesen leállt.
A Genezis Partnerhálózatunk üzletkötői – az input
termékek értékesítésével párhuzamosan - a termény
felvásárlás lehetőségét is biztosították a végfelhasználó, termelő partnereink számára.
Ez az új szolgáltatási elem segítette a terménykereskedelmünk beszerzési oldalát. Kompenzációs
konstrukciónk még vonzóbbá tette a termény eladást a
termelők számára, illetve az input eladások növekedésére is jó hatással volt.

NITROGÉNMŰVEK Zrt.
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Növényvédőszer-értékesítés

Eredmény: árbevétel és költségek

2014 novemberében kezdődött meg a Társaságunk
növényvédő szer kereskedelmi üzletágának kiépítése,
melynek hatósági engedélyét 2015 februárjában hagyta
jóvá a Veszprém Megyei Kormányhivatal.
Társaságunk saját növényvédő szer logisztikai rendszert
nem épített ki, hanem professzionális, a magyar piacon
jól ismert és kiváló szolgáltatást nyújtó szolgáltatókkal
oldja meg a raktározási és kiszállítási feladatokat.
A növényvédő szer piacon több éve fokozódó árverseny
van, ami az árrés csökkenő tendenciájával jár együtt.
Emellett az üzletágon belüli kereskedelmi szerződések
megkötése sajátos módon történik. A gyártó által kiadott
árlistából a kereskedő a forgalmi cél nagyságától vagy
az elért forgalom nagyságával arányosan ad kedvez-

Társaságunk 2015. évi nettó árbevétele 115,2 milliárd
Ft, melyben a fő profiljához tartozó nitrogén műtrágya értékesítés részaránya 59,8%. A nitrogén műtrágya értékesítés mennyisége kereskedelmi súlyban
988 ezer tonna, melyben a Pétisó aránya 77%.

ményt, melynek nagy része utólagos jóváírás formájában érvényesül. Ennek értelmében, a szezon folyamán
vásárolt termékek után a szerződés szerinti kedvezmény
értékét a gyártó cég év végén utalja vissza a Társaságunk
részére, mely kedvezményt a Társaságunk nem tudja
a piac felé utólagosan érvényesíteni, ezért azt rögtön
az értékesítéskor építi be áraiba. A kezdeti nehézségek
ellenére a Társaságunk két gyártóval kötött kereskedelmi
megállapodást és sikeresen lépett be a növényvédő szer
piacra. A két képviselt gyártó termékeinek forgalmazásával 496 millió Ft-os árbevételt ért el a Társaságunk 0,5%os árrés mellett. Mivel ez a piacon szereplő termékek
28%-át jelentő portfólió értékesítésével elért eredmény, a
forgalom nagysága az első évre kielégítőnek mondható.

Humánerőforrás- és szervezet-fejlesztés,
értékeink megőrzése, elkötelezettség, motiváció
A folyamatosan változó környezet kihívásaihoz igazodva
folytattuk tevékenységünket
2015-ben is, ahhoz a kiemelt
foglalkoztatói szerephez
méltóan, amelyet a Nitrogénművek Zrt. hosszú
évtizedek óta betölt a régióban. Ennek jegyében mindig
Medve József
szem előtt tartjuk a műköhumán igazgató
désünkre jellemző alapvető
értékek megőrzését, a munkaerő megbecsülését, a
szociális érzékenységet.
2015. évben 33 fő új munkavállaló felvételére került sor
és összesen 53 fő számolt le a Társaságtól. A távozók
közül 14 fő nyugdíj igénybevétele miatt kérte munkaviszonya megszüntetését. A munkaerő-felvételek
a távozó munkatársak miatt kialakult hiányok megszüntetésére, illetve a kereskedelmi hálózat bővítésére
irányultak.
Mindezen folyamatok és egyéb létszámváltozások
hatására a teljes munkaidőben foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma 2015. december 31-én 646
fő. A Nitrogénművek Zrt. hagyományosan a régió vonzó
foglalkoztatójának számít.
Tradicionálisan versenyképes jövedelmet biztosítunk
munkavállalóink részére, melyet kiegészít a béren
kívüli juttatások rendszere. 2015. január 1-i hatállyal
20

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.
A Társaságunk vezetésének határozott célja, hogy munkavállalói elkötelezettek legyenek, találják meg saját
számításaikat, érezzék jól magukat munkahelyükön.
Ennek érdekében nagy hangsúlyt fordít a munkavállalói
elégedettség megtartására és folyamatos javítására.
2015. évben is a hagyományokhoz hűen, megrendezésre került a „Nyugdíjas találkozó”, továbbá a „Nitrogén
Családi nap”, melynek keretén belül 10 munkavállaló
kapta meg a „Nitrogénművek Zrt. Kiváló Munkavállalója” címet és egyben Elnöki díjban részesült. 2015-ben
első alkalommal a Társaságunk lehetőséget biztosított
arra, hogy munkavállalói kötetlen kikapcsolódás keretében tölthessenek el egy délutánt nem csak közvetlen
munkatársaik, hanem más területeken dolgozó kollégáik társaságában. A több turnusban lezajlott rendezvényen valamennyi munkavállalónk részt vett, melynek
egyértelműen pozitív visszhangja volt.

A Pétisó értékesítés volumene folyamatosan nő, köszönhetően az általunk sokszor publikált és kísérletekkel igazolt agronómiai előnyeinek.

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

2015. év

Belföld, ebből
67.167		
Nitrogénműtrágyák		45.859
Genezis NPK		
6.446
Vegyi termékek		
753
Termény		3.420
Vetőmag		3.097
Növényvédő szer		
496
Földgáz		3.306
Egyéb termékek és szolgáltatások		
2.516
Export, ebből
48.023
Nitrogénműtrágyák		22.995
Genezis NPK		
29
Vegyi termékek		
54
Termény		1.929
Földgáz		22.928
Egyéb termékek és szolgáltatások		
88
Árbevétel összesen:
115.190

Agronómiai előnyök: A Pétisót dolomittal adalékoljuk, ami kedvezően befolyásolja a műtrágya fizikai
tulajdonságait, valamint – agrokémiai és növényélettani szempontból – a műtrágya fontos alkotó része. A dolomit egyik alkotórésze a
kalcium, mely emeli a talaj pH-értékét, valamint a gyökér normális
képződéséhez is nélkülözhetetlen.
Nem kevésbé fontos a másik alkotó elem, a magnézium sem, mely a
növényekbe beépülve, végighaladva a táplálékláncon fontos élettani
szerepet tölt be.

Nitrogénműtrágyák értékesítésének 2015. évi összetétele relációnként (millió Ft)
Belföld

Export
0,7%
159,8

8,4%
3.849,9

13,6%
3.137,9

13,7%
6.268,6,8

9,4%
4.305,6

68,5%
31.435,1

Pétisó

85,7%
19.697,1

Ammónium-nitrát

Karbamid

Nitrosol
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Az új üzletágak – termény, vetőmag és növényvédő
szer – számára az első teljes üzleti év a 2015-ös év
volt, az általuk forgalmazott termékek árbevétele
összességében 8,9 milliárd Ft, melynek aránya az
árbevételben 7,8%.
Termelési költségszerkezetünkben meghatározó az
anyagjellegű ráfordítások összege, mely tartalmazza
a termeléshez szükséges vásárolt alap-, segédanyagok, karbantartási és üzemanyagok költségét, illetve
a teljességre való törekvés nélkül szállítási, logisztikai, idegen karbantartási költséget, az új üzletágak
által értékesített termény, vetőmag, növényvédő szer
beszerzési költségét is.

A nitrogénműtrágya gyártás egyik alapanyaga az
ammónia, melynek előállítása földgázból történik,
így ennek költsége meghatározó az anyagköltségen
belül.
A földgázt – kedvezőbb versenypiaci környezetből –
Nyugat-Európából szerezzük be, mellyel biztosítani
tudjuk versenyképességünk megőrzését és regionális versenytársainkkal szembeni előnyünk növelését.
Az anyagköltségen belül jelentős még a működéshez
szükséges villamos energia, valamint csomagolóanyagok költsége.
Üzleti eredményünk 13.219 millió Ft, melyet a pénzügyi és rendkívüli eredmény 6.540 millió Ft adózás
előtti eredményre módosított.

Beruházási tevékenységünk
2015-ben az elfogadott fejlesztési, kapacitásbővítési
koncepciónak megfelelően folytatódtak, illetve –
egyes esetekben – befejeződtek a Társaság korábban
megkezdett beruházásai:
• Folytatódott az 1.150 tonna/nap kapacitású Savüzem építése a TKIS AG fővállalkozóval, várható
befejezés 2017. június.
• Felépült és elkezdődött a próbaüzem az 1.960
tonna/nap Pétisó, vagy 1.550 tonna/nap ammónium-nitrát típusú granulált műtrágyát gyártó
üzemben, melynek végleges átadása 2016. június
végére várható.
• Az új granuláló üzemhez kapcsolódóan, a megtermelt műtrágya big-bag csomagolására korszerű
csomagoló egységet szállított a Goodtech AS,
melynek próbaüzeme 2015 decemberében elkezdődött.
• Ammónia üzem napi 1.400 tonnára való kapacitásbővítésével kapcsolatban a lengyel INS fővállalkozásában megtörtént a Carsol rendszer és a
szintézisgáz kör átalakítása, valamint a cseh PBS
Energo fővállalkozásában egy új levegő kompres�szor telepítése, rendszerbe illesztése a nagyjavítás ideje alatt.
• Az Ammónia üzemi kapacitásbővítés szükségessé tette az Argon üzem kapacitásbővítését, mely
során új metán kompresszor került beépítésre,
továbbá megvalósult az irányítástechnika részbeni
korszerűsítése.
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• A folyamatban lévő, illetve a hosszabb távon
megvalósítandó beruházások megváltoztatják a
vállalati gőzmérleget. Az ammónia és savüzemek vegyipari folyamatai hőt termelnek, ezért
jelentős többlet gőzmennyiség keletkezik, amivel
áramot lehet termelni. A megtermelt villamos
energia „házon belül” hasznosítható, jelentősen
csökkentve ezzel a vásárolandó villamos energia
mennyiséget. Erre alapozva elkezdtük egy Siemens gőzturbina telepítését kondenzátorral és
egy áramtermelő generátorral, továbbá a gyári
villamos hálózat alkalmassá tételét a termelt
áram biztonságos fogadására és továbbítására
az üzemek felé.
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Érdekeltségeink
A Nitrogénművek Zrt. 2015. évi tulajdonosi részesedései

Megnevezés

Telephely

Tulajdonosi részesedés

Nettó árbevétel (2015, MFt)

Péti Nitrokomplex Kft.

Pétfürdő

100%

1.101,8

Péti Polietilén Zsák Kft.

Pétfürdő

100%

2.808,5

Nitrogén-Pinkerton Kft.

Pétfürdő

53,3%

62,0

Nádudvari Agrokémiai Kft.

Nádudvar

24,52%

5.523,25

BIGE Szállítmányozási Kft.

Pétfürdő

100%

0

Nitrogén Projekt Kft.

Pétfürdő

100%

0

„Nitro Pet” Termelő, Kereskedelmi

Szabadka (Szerbia)

100%

430,5

és Szolgáltató Kft.
Nitropet Slovakia s.r.o.

Nagymegyer (Szlovákia)

51%

4.838,9

S.C.BH Chemical Impex s.r.l.

Szatmárnémeti (Románia)

100%

1.343,5

Nitropet Deutschland GmbH

Haar (Németország)

100%

128,2

Nitropet Italia s.r.l.

Bolzano (Olaszország)

100%

4,0

Nitropet Croatia d.o.o.

Eszék (Horvátország)

100%

3,36

Haar

Nagymegyer

Nádudvar

Szatmárnémeti

Pétfürdő
Bolzano
Szabadka
Eszék
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Mérleg
Jele

Mérlegtételek megnevezése

A.
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
A/I
IMMATERIÁLIS JAVAK
A/I/2
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
A/I/3
Vagyoni értékű jogok
A/I/4
Szellemi termékek
A/I/5
Üzleti vagy cégérték
A/II
TÁRGYI ESZKÖZÖK
A/II/1
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
A/II/2
Műszaki berendezések, gépek, járművek
A/II/3
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
A/II/5
Beruházások
A/II/6
Beruházásokra adott előlegek
A/III
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
A/III/1
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
A/III/5
Egyéb tartósan adott kölcsön
B.
FORGÓESZKÖZÖK
B/I
KÉSZLETEK
B/I/1
Anyagok
B/I/2
Befejezetlen termelés és félkész termékek
B/I/4
Késztermékek
B/I/5
Áruk
B/I/6
Készletre adott előlegek
B/II
KÖVETELÉSEK
B/II/1
Vevők
B/II/2
Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben
B/II/5
Egyéb követelések
B/III
ÉRTÉKPAPÍROK
B/IV
PÉNZESZKÖZÖK
B/IV/2
Bankbetétek
C.
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
C/1
Bevételek aktív időbeli elhatárolása
C/2
Költségek, ráfordítások és aktív időbeli elhatárolása
		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
		
D.
SAJÁT TŐKE
D/I
Jegyzett tőke
D/II
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)
D/III
Tőketartalék
D/IV
Eredménytartalék
D/V
Lekötött tartalék
D/VII
Mérleg szerinti eredmény
E.
CÉLTARTALÉKOK
E/1
Céltartalék várható kötelezettségekre
E/2
Céltartalék jövőbeni költségekre
26

2015. év adatai
84.190.847
778.853
46.754
249.324
93.718
389.057
83.019.134
14.518.203
24.708.977
67.818
41.503.516
2.220.620
392.860
386.820
6.040
69.481.414
9.883.276
5.645.821
415.003
810.362
2.850.289
161.801
19.630.631
15.818.022
263.883
3.548.726
0
39.967.507
39.967.507
2.425.948
552.548
1.873.400

F.
KÖTELEZETTSÉGEK
F/I
HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
F/II
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
F/II/3
Tartozások kötvénykibocsátásból
F/II/4
Beruházási és fejlesztési hitelek
F/II/5
Egyéb hosszú lejáratú hitelek
F/II/8
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
F/III
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
F/III/2
Rövid lejáratú hitelek
F/III/3
Vevőktől kapott előlegek
F/III/4
Szállítók
F/III/6
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
F/III/8
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
G.
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
G/1
Bevételek passzív időbeli elhatárolása
G/2
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
G/3
Halasztott bevételek
		
FORRÁSOK ÖSSZESEN

98.002.446
0
66.373.706
57.326.000
3.411.546
5.636.160
0
31.628.740
2.505.784
8.981.584
13.880.019
441.349
5.820.004
2.390.563
953
559.171
1.830.439
156.098.209

156.098.209
55.479.524
19.668.000
0
11.249
33.039.209
547.256
2.213.810
225.676
225.676
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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
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